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مركز البحوث الهيدروليكية

الأهدافالرسالة
وتوطيــن  العلمــي  الدعــم  توفيــر 
ــر قطــاع  ــة و تطوي ــا لتنمي التكنولوجي

بالســودان. الميــاه 

ــة  ــة التطبيقي إجــراء البحــوث العلمي
وبنــاء القــدرات وتقديم اإلستشــارات 
الفنيــة لتلبيــة متطلبــات قطــاع الميــاه 

بالســودان.

ية المستقبلية الرؤ
تنمية وتحقيق اإلستخدام األمثل

لمورد المياه بالسودان.
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هيدروليكاـ
كلمة العدد

كــا عهدمتوهــا تعــاود هيدروليــكا الظهــور يف نســختها الجديــدة مــا يؤهلهــا لتلعــب 
ــة  ــوث الهيدروليكي ــز البح ــطة مرك ــل ألنش ــيط الناق ــة والوس ــة اإلعالمي دور الواجه
واآللــة اإلعالميــة التــى ينــاط بهــا نــر و عكــس مشــاريع و رؤيــة املركــز و أهدافــه 
للمجتمــع الخارجــي. مــع تباشــر املناســبات الدينيةأعادهــا اللــه عــى األمــة االســالمية 
بالخــر و اليمــن والــركات ســائلني اللــه أن ينفــع بنــا العبــاد و يوفقنــا يف مســعانا. 

ــة يف نســختها هــذه إنتهجــت سياســة  الســادة القــراء نلفــت إنتباهكــم اىل أن املجل
تحريريــة جديــدة حيــث تحولــت اىل إصــدارة علميــة نصــف ســنوية مــن أجــل تغطية 
أشــمل و تنــاول أوســع للمواضيــع و األنشــطة البحثيــة و أيضــاً مــن أجــل فتــح الفــرص 
ــردود  ــة امل ــوى و فاعلي ــاءة املحت ــاة كف ــع مراع ــدد م ــة يف الع ــاركات الخارجي للمش

العلمــي.

تزامنــت هــذه االصــدارة مــع القــرار رقــم 144 الصــادر مــن األمانــة العامــة ملجلــس 
الــوزراء والخــاص بإجــازة الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي للمركــز وهــذا يعتــر انجــاز 
ــا  ــس موضوعاته ــوى و تالم ــة املحت ــدارة غني ــذه االص ــدون ه ــز. تج ــخ املرك يف تاري
ــل  ــة يف جع ــام للدول ــه الع ــة التوج ــا و خدم ــوض به ــة والنه ــاه و التنمي ــا املي قضاي
التنميــة والتطويــر عــى رأس أولويــات املؤسســات العلميــة و البحثيــة . ناقشــت هــذه 
االصــدارة يف بعــض مشــاركاتها مواضيــع مشــاريع حصــاد امليــاه يف الســودان والفــرص 
غــر املســتغلة منهــا، و مشــاريع الــري الفيــي يف الســودان و األبعــاد اإلجتاعيــة لهــا 
و املشــاركة الفاعلــة، كا تناولــت حقائــق وأبعــاد مــروع قنــاة جونقــي و الحشــائش 
املائيــة، إضافــة إىل املتابعــات للمشــاريع الجاريــة باملركــز ، أمــا مــن جانــب الدراســات 
ــة الطمــي ملوســم 2017 م- 2018 م وبرنامــج حــر  ــر النهــايئ ملراقب تناولــت التقري
ــذا املوســم، و  ــرة له ــر الصناعــي ملــروع الجزي ــة بواســطة القم املســاحات املزروع
نفــرد مســاحة للحديــث عــن املركــز كأحــد رصوح التميــز يف مجــال البحــث العلمــي 
ويف هــذه االصــدارة نســلط الضــوء عــى أنشــطة املركــز مــن خــالل حــوار توضيحــي 
مــع املديــر العــام للمركــز ليكشــف لنــا أبــرز مالمــح اإلنجــاز ومــدي مســاهمة املركــز 

يف عمليــة التنميــة املســتدامة.
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لقاء الهيدروليكا
ميثــل املركــز  رأس الرمــح يف مجــال بحوث امليــاه من خالل توفــره  للدعم 
العلمــي وإجــراء البحــوث التطبيقيــة مــن اجــل تطويــر املــوارد املائيــة و 
اســتخداماتها بالســودان. تــم  أنشــاء مركــز البحــوث الهايدروليكيــة ،  يف 
ــا  ــني تكنولوجي ــرار وتوط ــم الق ــايض لدع ــرن امل ــبعينيات الق ــط  س أواس
املــوارد املائيــة بالســودان. وكان ذلــك بدعــم ســخي مــن برنامــج األمــم 
املتحــدة األمنــايئ )UNDP(. ويف نهايــة عقــد الثانينيــات أصبــح املركــز 
) وكان يســمى محطــة البحــوث الهايدروليكيــة يف ذلــك الوقــت( مؤهــآ 
ــوارد  ــة يف مجــاالت الهايدرولوجــي  وامل ــاً إلجــراء البحــوث التطبيقي متام
املائيــة و هندســة الــري ، وقــد ســاهم املركــز بصــورة مبــارشة يف حلحلــة 
كثــر مــن املشــاكل الفنيــة التــي أعرتضــت تطــور هندســة الــري ىف 
ــي  ــكادر البحث ــر يف ال ــص الكب ــن النق ــز م ــا املرك ــن عان ــودان. ولك الس
ــل إيل إدارات  ــرة أو النق ــب الهج ــعينات بس ــد التس ــالل عق ــل خ املؤه
أخــري داخــل  وخــارج الــوزارة، مــا أثــر عــى القيــام بــدوره الريــادي يف 
مجــاالت بحــوث امليــاه. ولكــن ظهــر املركــز قويــاً يف الســنني اآلخــرة مــن 

خــالل أبحاثــه املتعــددة ومشــاركاته الكبــرة داخــل و خــارج الــوزارة.

ــن  ــث ع ــز للحدي ــام املرك ــر ع ــاس مدي ــارس عب ــري /  ي ــاورت الربوفس ــكا  ح ــة هايدرولي مجل
ــرب الســنني األخــرية. ــز وتطــوره ع املرك

1. الســيد املديــر العــام  مــن وجهــة نظــرك – مــا هــو االنجــاز الغــر مســبوق الــذى حققــه املركــز يف الســنني االخــرة 
- و مــا هــى أهميتــه فيــا يتعلــق بالدراســات البحثيــة او للســودان بصــورة عامــة؟ 

كــا تعلمــون يعمــل املركــز يف مجــال البحــوث التطبقية 
وبالــذات  demand–driven research أى يعمــل عــي 
األجابــة عــي األســئلة التــي تطــرح بواســطة أدارات 
الــوزارة عــن طريــق البحــوث و الدراســات الفنيــة. 
االنجــاز الكبــر ىف الفــرة االخــرة هــو تاهيــل و تقويــة 
املركــز ليلعــب دوره املحــورى ىف دعــم الــوزارة مــن 
خــال البحــوث العلميــة. و فعــا ســاهم املركــز بصــورة 
مبــارشة  ىف دعــم اتخــاذ القــرار الخــاص مبوضــوع ســد 
ــرى  ــزال( يج ــا ي ــز )و م ــرى املرك ــث أج ــة ، حي النهض
دراســات  ذات مســتوى عــايل مــن الجــودة ملعرفــة أثــار 
ــات ،  ــي الخزان ــواءا ع ــودان س ــي الس ــة ع ــد النهض س
ــاء  ــد الكهرب ــة ، وتولي ــة الفيضي ــري ، الزراع مشــاريع ال
. وكانــت هــذه الدراســات خــر معــن لدعــم متخــذي 
ــن  ــاوىض م ــودان التف ــف الس ــص موق ــا يخ ــرار في الق

ســد النهضــة. أيضــاً دراســة معايــرة الطلمبــات مبشــاريع 
الــري بالســودان ) الرهــد، الســويك، حلفــا ، إلــخ (  عــي 
 )straight forward( الرغــم مــن ســهولة هــذه الدراســة
لكــن كان لهــا أثــر أقتصــادي كبــر ووفــرت مايــن 
الــدوالرات للخزينــة الدولــة – وذلــك بدعــم القــرار  
الصحيــح يف عــدم أحــال الطلمبــات رغــم وصــول 
بعضهــا للعمــر اإلفــرايض ىف حــن اثبتــت دراســات 
املركــز بــان كفائتهــا مازالــت عاليــة ) يف حــدود 87 %(. 
عمــل املركــز أيضــاً أســتخدام صــور األقــار الصناعيــة يف 
مشــاريع الــري – كان لهــا أثــر مبــارش يف تحســن األداء 
وزيــادة  اإلنتاجيــة بإألضافــة إيل العديــد مــن البحــوث 
التــي يصعــب حرصهــا هنــاىف مجــال تشــغيل الخزانــات 

ــخ . ــات ، ال ــع الطلمب ــار مواق ــاء و اختي و االط
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2. عــي حســب التقاريــر التــي تــم اإلطــالع عليهــا هنالــك عــدد )11( مــروع بحثــى تــم 
إنجــازه خــالل عــام 2017 مــن أصــل  )19( مــروع  جــاري العمــل بهــا - هــذا يعكــس 
ــة  ــات خارجي ــع جه ــني و خــراء و رشاكات م ــف وراءه باحث ــز ويق ــة املرك ــاءة و فاعلي كف

حدثنــا عــن ذلــك؟

هنــاك عــدة عوامــل تضافــرت ىف ان 
ــة و النشــاط  يكــون املركــز بهــذه الحيوي
امليــاه  قطــاع  ىف  بفاعليــة  املســاهمة  و 
خارجهــا  و  الــوزارة  داخــل   – بالســودان 
تتلخــص ىف: اوال: يجــد املركــز الدعــم الكبــر مــن 
ــب  ــادى فحس ــم امل ــس الدع ــوزارة – لي ــادة ال قي
و امنــا االميــان العميــق بــدور املركــز املحــورى ىف 
تنميــة و تطويــر قطــاع امليــاه بالــوزارة و ىف الســودان 
بصــورة عامــة. و متثــل ذلــك ىف تنشــيط مجلــس 
و  املائيــة  املــوارد  وزيــر  الســيد  برئاســة  البحــوث 
ــة  ــنويا ىف نهاي ــع س ــذى يجتم ــاء و ال ــرى و الكهرب ال
كل عــام لتقييــم االداء البحثــى خــالل العــام و توجيــه 
ــرة  ــك مث ــه. و كان ذل ــذى يلي ــام ال ــالل الع ــل خ العم
ــزت  ــى اجي ــز البحــوث الت ــل و دعــم مرك ــة تاهي وثيق
ىف بدايــات عــام 2013. ثانيــا: عمــل املركــز عــى توفــر 
مــوارد ماليــة مــن مصــادر مختلفــة داخليــا و خارجيــا 
ــة يتــم متويلهــا  – حيــث يجــرى املركــز مشــاريع بحثي
مــن جهــات خارجيــة مثــل: معهــد اليونســكو بهولنــدا 
، املعهــد العاملــي للميــاه بــري النــكا ، مبــادرة حــوض 
النيــل ....الــخ. و يتــم انجــاز هــذه البحــوث مبســتوي 

عــايل مــن الجديــة مــا ميكــن مــن جــذب املزيــد مــن 
ــع  ــم دف ــة يت ــوارد املالي ــذه امل ــذا. ه ــوث  و هك البح
60 % للعاملــني و 40 % تــورد مليزانيــة املركــز  - مــا 
ــي و رشاء  ــكادر البحث ــي ال ــة ع ــن املحافظ ــا م مكنن
بعــض وســائل العمــل الهامــة مثــل  برامــج الكمبيوتــر 
، أجهــزة قيــاس ، ....الــخ . ثالثــاً: االهتــام بتجويــد 
و تقويــة الجانــب املؤســي و متثــل ذلــك يف عــدة 
محــاور: اهمهــا زيــادة عــدد الباحثــني باملركــز – حيــث 
تضاعــف العــدد اىل مــا يفــوق ال 40 باحثــا مقارنــة ب 
ــل  ــنواصل العم ــنوات وس ــل 6 س ــث قب 15 او 16 باح
لنصــل إيل 80 باحثــا بحلــول عــام 2020. و تــم العمــل 
ــط االداء  ــل لضب ــح العم ــيط لوائ ــل و تنش ــى تفعي ع
ــات. و  ــة الرتقي ــيط لجن ــك تنش ــاىل و االدارى وكذل امل
ــت  ــد مت ــب – فق ــذا الجان ــارة ىف ه ــار الس ــن االخب م
اجــازة هيــكل مركــز البحــوث الهايدروليكيــة بواســطة 

مــا  مجلس الوزراء ىف ابريل من هذا العام - 
ــارشًة  ــع مب ــة كادارة تتب أعطــي املركــز الصفــة القانوني
إيل الســيد/ وزيــر املــوارد املائيــة والــري والكهربــاء. و 
يعمــل املركــز االن ىف تســكني العاملــني و ســد العجــز و 

ــة. ــوادر الفائض ــكلة الك ــل مش ح
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ــرة ماهــي الوســائل املســاعدة  ــة كب ــز أحــدث نقل ــادل الخــرات يف  املرك ــب وتب 3. التدري
ــا ؟ ــات واجهتكــم و ماهــي خطتكــم ملواجهته ــك عقب ــك، و هــل هنال عــى ذل

ــى  ــكادر البحث ــب ال ــرا بتدري ــم كث ــز نهت نحــن ىف املرك
ــم  ــة.و يت ــورة املطلوب ــل بالص ــاز العم ــه ىف انج الهميت
 short( ذلــك عــر عــدة طــرق منهــا التدريــب القصــر
course training( او التدريــب الطويــل )ماجســتر 
ــني االعــار  ــوراه( و مــن خــالل نقــل الخــرات ب و دكت
مســاعد  يبــدأ  فمثــال  الباحثــني.  وســط  املختلفــة 
الباحــث الجديــد بالتدريــب الــدوار للتعــرف عــى 
ادارات الــوزارة املختلفــة و مدتــه شــهران يتعــرف فيهــا 
الباحــث عــى تشــغيل الخزانــات ، املــوارد املائيــة ، 
تصميــم و تنفيــذ مروعــات الــرى ، الــخ. بعدهــا يتــم 
ــة  ــة االنجليزي ــام ىف اللغ ــدة ع ــة مل ــد دورة تدريبي عق
ــا  ــث ، و ايض ــاعد الباح ــة ملس ــدرات الغوي ــة الق لتنمي
 GIS & :يتــم عقــد كورســات قصــرة متخصصــة مثــال ىف
 RS ، River Basin Simulation  ، Hydrodynamic

ــا نعمــل  ــخ.... ك modeling  ، ال
عــى دعــم الباحثــني ىف الحصــول عــى 

منــح خارجيــة لدراســة املاجســتر و الدكتــوراه.
و لكــن تواجهنــا العديــد مــن العقبــات ىف انجــاز 

خطــط التدريــب بالصــورة املرجــوه اهمهــا ضعــف 
االمكانيــات ىف توفــر البيئــة املثاليــة للتدريــب. وىف هذا 
الخصــوص يعمــل املركــز يف خطــة طموحــة لبنــاء مركــز 
تدريــب قطــاع امليــاه بــواد مــدىن و بالفعــل تــم تجهيــز 
ــق  ــم التصدي ــم و كراســة العطــاءات و أيضــاً ت التصمي
مــن قبــل الســيد/ الوزيــر و نحــن يف إنتظــار التنفيــذ. 
ــا اتصــال  ــزا بتكنلوجي ــب مجه ــز التدري و ســيكون مرك
حديثــة الســتقبال املحــارضات عــر االنرتنــت مــن خــارج 
ــط و  ــني فق ــس للباحث ــدة لي ــتعم الفائ ــودان. و س الس

امنــا لــكل مهنــدىس قطــاع امليــاه بالــوزارة.

4. مــا هــو الــر يف إهتامكــم البالــغ بقضيــة التدريــب والتطويــر والتحديــث واملواكبــة، خصوصــاً و أن العــامل يســر 
يف تطــور ال يحتمــل التوقــف عنــد محطــة واحــدة بــل يجــب املواكبــة؟ 

تتطــور االمــم بالتعليــم و البحــوث و ليــس باملــوارد 
ــل  ــخ و العم ــرتول .... ال ــاء ، ب ــن أرض ، م ــة م الطبيعي
البحثــى بالــذات ال ميكــن تأديته إال بواســطة كادر مقتدر 
ــه املقــدرة أوالً يف تشــخيص املشــاكل و  مــن الباحثــني ل
مــن ثــم تنفيــذ طــرق الحــل املثــي.  ولذلــك نحــن نهتــم 
بتدريــب كل الفئــات مــن العــال والقياســني و الباحثني. 
و حقيقــة نحــن يف الســودان مظلومــن مقارنــًة بالــدول 

التــي حولنــا مــن ناحيــة فــرص التدريــب. لذلــك نســعى 
بــكل الســبل ىف مســاعدة الباحثــني ىف ايجــاد فــرص 
ــذات  ــك و بال ــن ذل ــا امك ــا م ــات علي ــب و دراس تدري
ــاالت  ــور ىف مج ــة التط ــودان ملتابع ــارج الس ــرص خ الف
علــوم امليــاه. كذلــك نســعى ىف تنفيــذ بحــوث مشــرتكة 
مــع جهــات خارجيــة مــا يوفــر الفرصــة املناســبة 

ــني. ــاه العاملي ــكاك بخــراء املي ــا لإلحت لباحثين
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5. مثلــت بيئــة العمــل الــر األكــر يف نجاحــات املركــز  فالزائــر للمركــز يالحــظ بيئــة عملية 
ــه و  ــم علي ــم هــذه وكيــف حافظت ــدول املتطــورة فكيــف حققت ونظــام مؤســي أشــبه بال

ماهــي خطتكــم  مســتقبالً ؟ 

الــر يف نجــاح العمــل هــو إتبــاع 
األســلوب العمــي يف إدارة املركز ويتمثل 
املهــام  توزيــع  و  الكاملــة  الشــفافية  يف 
ــال ادارة  ــع كل حســب تخصصــه. فمث للجمي
ــم  ــس التي ــم بواســطة رئي ــى املحــدد تت املــروع البحث
)project leader( الــذى يكــون مســؤوال مــن الناحيــة 
الفنيــة واالدايــة و املاليــة عــن العمــل باملــروع. ليــس 

ــم هــو االكــر عمــرا و  ــس التي بالــرورة ان يكــون رئي
لكــن االقــدر عــى انجــاز املهمــة و يحتــوى التيــم عــى 
باحثــني ىف درجــات عليــا يوفــرون االســناد العلمــى 
 .)project advisor( ــم ــارين ىف التي ــوب كمستش املطل
ثانيــا نهتــم مبوضــوع الصيانــة الوقائيــة ىف كل شــئ بــدا 
مــن املكيفــات ، الحدائــق ، العربــات اىل اجهــزة القياس.

6. برايكــم ماهــي أهــم املعوقــات و املشــاكل التــى تواجــه البحــث العلمــي يف الســودان بصفــة عامــة ويف مجــال 
امليــاه بصفــة أخــص؟

مشــاكل البحــث العلمــي كبــرة يف الســودان أهمهــا 
قصــور فهــم بعــض املســئولني عــن دور و فائــدة البحــث 
ــدىن  ــة هــو ت ــة. املشــكلة الثاني العلمــي ىف تطــور الدول
مســتوى التعليــم ىف الســودان بصــورة عامــة و بالــذات 
العــاىل ، مــا يحتــم ان نبــذل مجهــودات  التعليــم 

اضافيــة مــع الخريجــني الجــدد لــى يســاهموا ىف العمــل 
البحثــى. املشــكلة الثالثــة اننــا نفقــد كثــرا مــن الباحثــني 
ــات و محفــزات العمــل  ــني بســبب ضعــف املرتب املؤهل

باملركــز.

7.ويف الختام حدثنا عن:  أبرز مالمح خطة املركز لألعوام القادمة وفق املحاور التالية؟ 

وفــق اســرتاتيجية املركز 2015-2020 ســوف يعمل املركز 
 )centre of excellence( عــى ان يكــون مركــز للتفــوق
ىف مجــاالت البحــوث و تنميــة القــدرات و االستشــارات 
ــب  ــودان فحس ــس ىف الس ــاه – لي ــال املي ــة ىف مج الفني
ــى عــى  ــى تنبن ــل. و الت و امنــا عــى نطــاق حــوض الني

خلــق الــكادر البحثــى املؤهــل و االهتــام ببيئــة العمــل 
و التوســع ىف املشــاريع البحثيــة و كذلــك تخصصــات 
ــة و  ــة و االقتصادي ــب القانوني ــمل الجوان ــني لتش الباحث
االجتاعيــة. كــا يعمــل املركــز عــى تقويــة الــراكات 

ــا. مــع الجهــات ذات الصلــة داخليــا و خارجي
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هيدروليكاـ

دراسة معايرة طلمبات ضخ 
يع الري اللكبرى المياهل بمشار

)الجزء الثالث والأخير(
براهيم د. أحمد آدم إ

أستاذ مشارك - مركز البحوث الهيدروليكية

تعتبــر الدراســة التــي بيــن أيدينــا الجــزء الثالــث واألخير 
مــن برنامــج معايــرة الطلمبــات وقــد شــمل خمســة 

ــة:  ــاور مختلف مح
فــي  معايرتهــا  تتــم  لــم  التــي  الوحــدات  معايــرة   .1
ــى  ــن بيارت ــى كل م ــة ف ــن الدراس ــابقين م ــن الس الجزئي
الســوكي ومينــا وهــى الوحــدة رقــم 4 فــي بيارة الســوكي 
والوحــدات 1 ، 5 ، 6 و 11 فــى بيــارة مينــا باإلضافــة 
ــة  ــاءة متدني ــن كف ــه م ــا أظهرت ــبة لم ــى الوحــدة 2 نس إل
ــس  ــى نف ــدة 9 ف ــك الوح ــابقة و كذل ــة الس ــاء الدراس أثن

ــة. ــارة للمقارن البي
ــد إكتشــاف  ــا بع ــارة مين ــة ببي ــري للذنابي 2. مســح باثمت
ضعــف فــي إنســياب الميــاه وعــدم كفايتهــا للتشــغيل 

ــة. ــات الدراس ــب متطلب حس
ــاه بمشــروع الرهــد الزراعــى  ــات المي ــة طلبي 3. مقارن
مــع المنفــذ فعليــاً خالل العــروة الشــتوية 2018/2017م. 
ــور  ــارة ن ــزل فــى بي ــة لوحــدات الدي ــرة تفصيلي 4. معاي
الديــن  لمعرفــة الكفــاءات المختلفــة: كفــاءة الطاقــة ، 
كفــاءة المكنــة،  و كفــاءة الطلمبــة   ، وذلــك كعينــة ألداء 

ــزل. ــات الدي طلمب
5. مقارنــة  مبدئيــة لتكلفــة ضــخ وحــدة الميــاه بواســطة 

طلمبــات الكهربــاء مقارنــة مــع الديــزل.

أهداف الدراسة:
ــري  ــي تقري ــة المذكــورة ف ــى األهــداف الكلي عــالوة عل
ــي  ــة ف ــة والمتمثل ــن الدراس ــي م ــن األول والثان الجزئي
ــي  ــرار ف ــم الق ــات ودع ــة للطلمب ــاءة اإلنتاجي ــم الكف تقيي
ــة،  توســعت أهــداف هــذا الجــزء  المجــاالت ذات الصل

ــي:  ــن اآلت لتشــمل البحــث كل م
للمســاحات  المائيــة  اإلحتياجــات  تطابــق  مــدى   •

ــذة  ــاه المنف ــري والمي ــاه ال ــات مي ــع طلبي ــة م المزروع
نموذجــاً  الزراعــي  الرهــد  مشــروع  متخذيــن  فعليــاً 

للدراســة.
• مــدى تطابــق التشــغيل الروتينــي مــع المواصفــات 
الديــزل وأثــره علــى  بالنســبة لطلمبــات  التصميميــة 

كميــات الميــاه المنفــذة.
ــن  ــة بي ــري مقارن ــاه ال ــدة مي ــة ضــخ وح ــاب كلف • حس

ــزل. ــة والدي ــة الكهربائي ــة الطاق تكلف
• تحديد كفاءة التطهير بواسطة الشفاط العائم.

المنهجية المتبعة:
ــات  ــع البيان ــم تجمي ــة ت ــات المكتبي ــى البيان ــة إل باإلضاف
ــاب  ــات وحس ــة الطلمب ــاس إنتاجي ــة لقي ــة الالزم الحقلي
ال  التصريفــات  قيــاس  جهــاز  مســتخدمين  الكفــاءة 
)ADCP( وجهــاز قيــاس ســرعة التيــار )الكرنتميتــر: 
current meter(. كمــا تمــت قــراءة عــدد لفــات عمــود 
الطلمبــة )RPM( متزامنــة مــع تغييــر إنســياب الوقــود 
فــي طلمبــات الديــزل المختــارة وربــط الناتــج باإلنتاجيــة 
ــدة  ــة وح ــوص تكلف ــي خص ــا ف ــدات. أم ــة للوح المقاس
المــاء فقــد تــم تجميــع البيانــات الفعليــة إلســتهالك الطاقــة 
والزيــوت )جنيــه( والضــخ الفعلــي للفتــرة يناير/ديســمبر 

2017م )شــكل 2،1(.
اإلحتياجــات  ومقارنــات  حســاب  خصــوص  فــي 
ــات اإلستشــعار عــن بعــد  ــم إســتخدام تقني ــد ت ــة فق المائي
برنامــج  وإســتخدام  المزروعــة  المســاحات  لحصــر 
ــن محطــات  ــس م ــات الطق ــتخدمين بيان Cropwat مس
ــم إســتخدام  ــا ت ــي. كم إرصــاد القضــارف وســنار ومدن
  )Farbrother Tables( جــداول البحــوث الزراعيــة

والمعــدالت التصميميــة لــوزارة الــري )شــكل 3(.
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شكل1: جهاز ال )ADCP( ومسطرة قياس مناسيب مؤقتة

)RPM( شكل 2جهاز قياس دورات العامود

شكل 3 صورة قمر صناعي لمشروع الرهد الزراعي



يوليو 2018م10

هيدروليكاـ

أهم النتائج:
 أولاً:  بيارة مينا 

1. إنتاجيــة الوحــدات:  
معــدالت  تتــراوح 
الطلمبــات  إنتاجيــة 
هــذا  فــي  المقاســة 
الجــزء مــن الدراســة  
بيــن 6.5 و 9.9 م3/ث 
ومتوســط عــام قــدره 
مقارنــة  م3/ث   8.6
بالتصــرف التصميمــى 
9.9 عنــد هــذا الســمت 
مــن   %5 بزيــادة  أي 

ــة الوحــدات المقاســة فــي الجــزء األول  متوســط إنتاجي
Qm/( االنتاجيــة  الكفــاءة  تتــراوح  و  الدراســة.  مــن 
ــى الشــكل  ــا موضــح ف ــى 100% كم ــن 66 ال Qd(  بي
4.  وتعــزى الزيــادة فــي اإلنتاجيــة إلــى الصيانــة التــي 
تمــت لهــذه الوحــدات فــي الفتــرة بيــن الدراســتين حيــث 
تــم عمــل عمــرة لــكل مــن الوحــدات رقــم 1، 2، 5، 6، 

 .11 و   7
2. تطهيــر الذنابيــة: لقــد ثبــت بالقيــاس وجــود تراكمات 
طميــة لــم يتــم إزالتهــا تتــراوح أعماقهــا بيــن 2-5 متــر 

فــي المــدى بيــن القطاعيــن 10 أمتــار أمــام البوابــات و 
ــة مــن جهــة النهــر. وهــذا  ــد مدخــل الذنابي ــار عن 5 أمت
يؤيــد الوضــع فــي البيــارة حســب مقولــة المهنــدس 
المســؤول إذ أنهــم ال يســتطيعون تشــغيل الوحدتيــن رقــم 

1 و2 فــي آن واحــد أثنــاء الدراســة.
3. نســبة اإليفــاء بطلبيــات ســاعات الدوارة: تــم اإليفاء 
بحوالــى %100 مــن طلبيــات العــروة الشــتوية قيــد 
الدراســة )الرســم أدنــاه(. حيــث تراوحــت اإلنتاجيــة بين 
ــط  ــوم، وبمتوس ــر مكعب/ي ــون مت 3.613 و5.338ملي

عــام قــدره 4.792مليــون متــر مكعب/يــوم. 

)أ(
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ية بمشروع الرهد الزراعي: ثانياً: الإحتاجات المائية للعروة الشتو
4. مســاحات العــروة الشــتوية: تقــدر المســاحة المزروعــة شــتوياً فــي مشــروع الرهــد الزراعــي الحالــى 111,514 

فــدان حســب تصنيــف صــور القمــر الصناعــي )الجــدول أدنــاه(. 

)ب(

)ج(

شكل )5( يوضح القطاعات العرضية للزنابية

شكل )6( نسبة سعة الدوارة الفعلية مقارنة بالطلب
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 Farbotherm, CROPWAT,( ً5. اإلحتياجــات المائيــة والتنفيــذ: تقــدر اإلحتياجــات المائيــة المحســوبة نظريــا
ــب  ــر مكع ــون مت ــى 236  ملي ــى 212 ال ــمبر 2017م بحوال ــر/ ديس ــرة نوفمب and Factor 30 methods( للفت
بينمــا تســاوي الميــاه المنفــذة فــي المقابــل مقــدار 294 متــر مكعــب )الجــدول أدنــاه(. اى بزيــادة مــن 24 الــى 40 % 
.)CROPWAT مــن االحتياجــات المحســوبة )الشــكل7 يوضــح الفــرق المقاديــر المنفــذة والمحســوبة ببرنامــج ال

جدول )2( مساحات المحاصيل المزروعة في مشروع الرهد حسب صور األقمار الصناعية

جدول )3( الضخ مقارن باألحتياجات المائية لمشروع الرهد الزراعي محسوب في محطة مينا بالمليون متر مكعب 
للفترة من 2017/12/01م إلى 2017/12/31م

شكل )7( اإلحتياجات المائية للعروة الشتوية مقارنة بالمياه المنفذة 
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ثالثاً: بيارة السوكي:
بعــد عــام مــن التشــغيل أعطــت الوحــدة رقــم 4 فــي متوســط كفــاءة الوحدتيــن الســليمتين رقــم 1 ورقــم3  علمــاً بــأن 

الوحــدة رقــم 2 كانــت تعانــي مشــاكل فنيــة أثنــاء القيــاس )الشــكل 8 (

تقــدر  تكلفــة الكهربــاء لضــخ واحــد م3 من المــاء بحوالى 
0.006 جنيــه بينمــا ترتفــع تكلفــة الديــزل الــى 0.06 فــي 
المنــاوالت و 07.1 جنيــه/م3 فــى الطلمبــات النيليــة علــى 
التوالــي )الجــداول 4(. بمعنــى ان تكلفــة الضــخ بالديــزل 
تصــل مــن 10 الــى 30 ضعــف تكلفــة الضــخ بالكهربــاء 

.و تعتبــر هــذه النســبة عاليــة جــداً مقارنــة بالمتوســطات 
المحليــة و العالميــة و التــى تتــراوح نســبها بيــن 1 الــى 
ــال  ــن )مث ــاء و الجازولي ــعر الكهرب ــى س ــدة عل 3 معتم
البرازيليــة  الدراســة  فــى   3.7 النســبة  هــذه  تســاوى 

لمشــاريع الواليــة الشــمالية بالســودان( .

رابعاً: تكلفة وحدة الماء: 

شكل )8( إنتاجية طلمبات السوكي

شكل )9( الكفاءة اإلنتاجية لطلمبات السوكي

جدول )4( تكلفة وحدة الماء للطلمبات الكهربائية
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خامساً: تأثير التشغيل على إنتاجية الطلمبات:
يتضــح مــن الجــدول أدنــاه أن إنتاجيــة الوحــدة المختــارة فــي نــور الديــن يمكــن أن تتــراوح بيــن 1.02 و 1.29 متــر 
مكعب/ثانيــة فــي التشــغيل الروتينــي للبيــارة وذلــك إعتمــاداً علــى معــدالت إنســياب الوقــود )جازوليــن(. وفــي هــذا 

إشــارة واضحــة أن ســاعات الــدوارة وحدهــا ال تحــدد كميــات الميــاه المضخوخــة.  

• بالصيانــة الســليمة يمكــن المحافظــة علــى كفــاءة أداء 
الطلمبــات.

• بعــد عــام مــن التشــغيل أعطــت الوحــدة )رقــم 4( فــي 
ــان  ــا الوحدت ــي أعطته ــك الت ــة لتل ــج مماثل ــوكي نتائ الس

)رقــم 1 ورقــم3( فــي الجــزء الســابق مــن الدراســة. 
• هنالــك زيــادة مــن 25 الــى %40 فــي الميــاه المنفــذة 
للمســاحة  المحســوبة  المائيــة  باإلحتياجــات  مقارنــة 

المزروعــة. 
ــات  ــة الطلمب ــي إنتاجي ــر)%27( ف ــرق معتب ــك ف • هنال
ــن.  ــا الروتينيي ــن التشــغيل بالســرعة القصــوى والدني بي
• تتــراوح تكلفــة وحــدة المــاء المضخوخــة بالطاقــة 
الكهربائيــة 0.004 الــى 0.006  جنيــه/م3 بينمــا ترتفــع 
تكلفــة وحــدة المــاء بالديــزل مــن 0.06  جنيــه/م3 (
ــات  ــه/م3 (الطلمب ــى 0.17 جني ــاوالت) ال ــات المن طلمب
النيليــة). وهــذا يعنــى ان تكلفــة طلمبــات الديــزل تصــل 
ــاء.  ــات الكهرب ــة طلمب ــف تكلف ــى 30 ضع ــن 12 ال م

• رغــم مجهــودات التطهيــر هنالــك ترســيبات طميــة لــم 

تتــم إزالتهــا ممــا يؤثــر ســلباً علــى أداء بيــارة مينــا. 

أما أهم التوصيات فنوردها فيما يلي:
• إعتمــاد المعايــرة كمنهــج علمــي وعملــي روتينــي 

لتحديــد كفــاءة وإنتاجيــة الطلمبــات. 
• إنتهــاج األســاليب العلميــة فــي تحديــد اإلحتياجــات 
المائيــة الفعليــة علــى طــول المواســم الزراعيــة. وتوحيــد 
لغــة الطلــب والتنفيــذ بإســتخدام وحــدة المــاء بــدالً عــن 

ــدوارة.  ســاعات ال
• االهتمــام بكفــاءة الــرى داخــل المشــروع لتقليــل ضــخ 

الميــاه ذو التكلفــة العاليــة. 
• ضــرورة إحــالل وحــدات الديــزل بوحــدات كهربائيــة 

او طاقــة شمســية بهــدف تقليــل تكلفــة اإلمــداد المائــي. 
ــر  ــد التطهي ــل وبع ــة قب ــي للذنابي ــح المائ ــراء المس • إج

ــر.  ــاءة التطهي ــاس كف ــي وقي ــات الطم ــد كمي لتحدي
ــات  ــات إقتصادي ــن دراس ــد م ــراء المزي ــرورة إج • ض
ــاء  ــحب )كهرب ــات الس ــطة طلمب ــرة بواس ــاه المتوف المي

ــزل(. دي

الخلاصة وأهم التوصيات:

جدول )5( تكلفة وحدة الماء للطلمبات الديزل

جدول )6( قياس إنتاجية الوحدة على البنطون )بيارة نور الدين(
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اآلخــر. 
 )ICPAC( نظــم مركــز اإليقاد للتنبؤ بالمنــاخ و تطبيقاته
المنتــدي التاســع و أربعــون للتنبؤ الموســمي للمناخ بدول 
اإليقــاد )GHACOF 49(  للفتــرة يونيــو – ســبتمبر 
2018م، و ذلــك فــي الفتــرة 13 – 14 مايــو 2018م 
بجيبوتــي. يتضــح مــن التنبــؤ تلــك الفتــرة أن معظــم 
دول شــمال القــرن األفريقــي مــن المحتمــل أن تتعــرض 
لهطــول مطــري  تتأرجــح معدالتــه مــن فــوق المتوســط 
إلــي المتوســط )above Normal to Normal( بينمــا 
تتأرجــح معــدالت متوســط درجــة حــرارة الســطح مــن 
 below Normal to( دون المتوســط إلــي المتوســط
Normal(. كمــا يتوقــع أن تشــهد المناطــق الســاحلية 
ــار  ــول أمط ــدالت هط ــتوائي مع ــاع اإلس ــرب القط و غ
 Normal to( المتوســط  فــوق  إلــي  المتوســط  مــن 
above Normal( و تشــهد بقيــة دول القــرن موســم 

و   1 األشــكال  جــاف. 
2 توضحــان مخرجــات 
المتعقلــة  المنتــدي 
اإلقليمــي  بالتخريــط 
و  األمطــار  لمعــدالت 
درجــة الحــرارة المتوقعة 
خــالل الفتــرة يونيــو – 
بــدول  2018م  ســبتمبر 
ــم  ــي )إقلي ــرن األفريق الق

اإليقــاد(.
ــع أن  ــن المتوق ــذا و م  ه
مــن  فيضانــات  تحــدث 
جــراء هطــول األمطــار  
المعــدالت  وفــق 
المتوقعــة للموســم يونيــو 

– ســبتمبر 2018م، فــي بعــض أجــزاء القطــاع الشــمالي 
للقــرن األفريقــي، تشــمل أعالــي النيــل و منطقــة جونقلــي 
بجنــوب الســودان، منطقــة قامبيــال بجنــوب غــرب أثيوبيا 
و مناطــق جنــوب و شــرق دارفــور بالســودان. كما يتوقع 
أن يحــدث تحســن فــي المراعــي ببعــض المناطــق مثــل 
كاراموجــا بيوغنــدا و الصومــال و جنــوب شــرق أثيوبيا.  
و بالمثــل، فــإن هنالــك بعــض المناطــق التــي تظهــر فيهــا 
إســقاطات ســالبة نتيجــة لشــح هطــول األمطــار المتوقــع 
ــا. ــي أثيوبي ــوب عرب ــال و جن ــمال الصوم ــق ش كمناط

ــة  ــات الالزم ــب وضــع الترتيب ــر يتطل ــإن األم ــه ف   علي
القطاعيــن  علــي صعيــد  الفيضانــات  تلــك  لمواجهــة 
اإلقتصــادي و اإلجتماعــي. و بالنســبة للســودان، فــإن 
تعظيــم حفــظ الميــاه بمشــاريع حصــاد الميــاه القائمــة 
يمثــل خطــوة إيجابيــة لتقليــل حــدة الفيضانــات المتوقعــة 

ــار .  ــورد الميــاه المتــاح باإلمط ــن م و اإلســتفادة م

د. أبوعبيدة بابكر أحمد
أستاذ مشارك - مركز البحوث الهيدروليكية

ــة بمــكان لقطــاع  ــو – ســبتمبر  مــن كل عــام مــن األهمي ــرة يوني ــر الفت تعتب
شــمال القــرن األفريقــي، إذ تمثــل هــذه الفتــرة موســم هطــول األمطــار التــي 
تشــكل مســتلزماً أساســياً للزراعــة بشــقيها المطــري و المــروي مــن جانــب 
ــب  ــي مــن الجان ــاه الشــرب( للقطــاع الحيوان ــر الغــذاء )العشــب و مي و توفي

المنتدي التاسع و الأربعون للتنبؤ الموسمي 
)GHACOF 49( للمناخ بدول الإيقاد

 للفترة يونيو – سبتمبر 2018م
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 الحشائش المائية في قنوات الري
المشاكل والحلول

مهندس/ جوليا عوض اللكريم الهادي
باحث - مركز البحوث الهيدروليكية مقدمة:

ــات  ــري بالطلمب ــيابي وال ــري االنس ــاريع ال ــكل مش تش
الغالبيــة العظمــى لمشــاريع الــري فــي الســودان وتــروى 
هــذه المشــاريع عــن طريــق شــبكة ضخمــة مــن مجــاري 
الــري التــي تبــدأ بالترعــة الرئيســية التــي تأخــذ مــن النيل 
ــرع  ــم تتف ــات ث ــة الطلمب ــف محط ــزان أو خل ــام الخ أم
مــن الترعــة الرئيســية إلــى الفــروع والمؤاجــر لتنتهــي 
بالتــرع الصغيــرة المغذيــة للجــداول والمســاقي بمختلــف 
درجاتهــا. تبلــغ جملــة أطــوال شــبكتي الــري والصــرف 
ــو  ــي عشــرون ألــف )20 ألــف( كيل ــي الســودان حوال ف
متــر عــدا الجــداول والمســاقي )أبوعشــرينات وأبــو 
ســتات( وجميــع مجــاري الــري والصــرف ترابيــة خالية 
مــن التكــدس. يتــراوح انحــدار القــاع فــي هــذه القنــوات 
مــن 2 ســم/كلم إلــى 10 ســم/ كلــم وتبلــغ ســرعة الميــاه 
ــال  ــم/ث )كم ــى 100 س ــم/ث إل ــن 20 س ــة م التصميمي

ــده 1982م(. محمــد عب
ــري  ــوات ال ــي قن ــة ف ــائش المائي ــكلة الحش ــر مش وتعتب
ــاكل  ــن أخطــر المش ــة م ــة المروي ــه الزراع ــي تواج الت
وأكثرهــا تعقيــًدا فــي الســودان، ففــي الســنوات األخيــرة 
تعاظمــت هــذه المشــكلة بحيــث أصبحــت المواجــر، 

الجــداول  و  الصغيــرة،  التــرع  و 
وأبــو  عشــرينات  )أبــو  والمســاقي 
ســتات( موبــوءة بالحشــائش المائيــة 
ــرع  ــون الت ــاالت تك ــم الح ــي معظ وف
بواســطة  تمامــاً  مقفولــة  الصغيــرة 
الحشــائش. نتجــت عــن ذلــك اختناقــات 
حــادة فــي ميــاه الــري ممــا كان لــه 

األثــر الســلبي علــى اإلنتــاج.
 ظهــرت الحشــائش المائيــة فــي قنوات 
الــري فــي الســودان منــذ زمــن طويــل 
ــث  ــة، حي ــة الزراعــة المروي ــع بداي م
تــم تســجيل ظهــور أول حشــائش مائية 

ــروع  ــغيل مش ــة تش ــن بداي ــط م ــنوات فق ــع س ــد أرب بع
الوقــت  ذلــك  فــي   .)Andrews 1945( الجزيــرة 
كانــت كثافــة الحشــائش المائيــة ضعيفــة وأنواعهــا قليلــة 
ويمكــن مكافحتهــا عــن طريــق تجفيــف القنــوات وإزالــة 
الحشــائش بواســطة األيــدي العاملــة وبطريقــة غيــر 
مباشــرة وذلــك عنــد تطهيــر القنــوات مــن االطمــاء. 
وبمــرور الزمــن ظهــرت أنــواع أخــرى مــن الحشــائش 
المائيــة وزادت كثافتهــا خصوصــاً بعــد تطبيــق التكثيــف 
والتنويــع الزراعــي فــي مشــروع الجزيــرة فــي منتصف 
الســبعينات وذلــك بإدخــال زراعــة القمــح والخضــروات 
ممــا أدى إلــى طــول فتــرة الــري وقصــر فتــرة التجفيــف 
وظلــت معظــم قنــوات الــري تحمــل المــاء طــول العــام. 
وفــي امتــداد المناقــل ومشــروع حلفــا الجديدة فــإن قنوات 
الــري تســتعمل كذلــك ألمــداد الســكان بالميــاه ممــا حتــم 
بقــاء معظــم التــرع مليئــة بالميــاه طــول العــام. كل هــذه 
العوامــل وفــرت مناخــاً مناســباً لنمــو وانتشــار الحشــائش 
ــورة أدت  ــة بص ــاريع المروي ــي كل المش ــة لتغط المائي
إلــى االختناقــات الحــادة فــي ميــاه الــري. اليــوم أصبحــت 
الحشــائش المائيــة تمثــل أكبــر المشــاكل خصوصــاً فــي 
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الفتــرة الشــتوية.
ــالث طــرق  ــة ث ــوارد المائي ــري والم تســتخدم وزارة ال
ــة.  ــة اليدوي ــي الطريق ــة و ه ــائش المائي ــة الحش لمكافح
وتعتبــر  الكيمائيــة.  والطريقــة  الميكانيكيــة  الطريقــة 
عمليــة تطهيــر القنــوات مــن الحشــائش واألطمــاء عمليــة 
مكلفــة للغايــة حيــث تســتنفذ حوالــي 60 % مــن ميزانيــة 

ــي المتوســط ــوزارة ف ال

أنواع الحشائش المائية:
تنقســم الحشــائش المائيــة مــن حيــث طبيعــة نموهــا فــي 
المجــاري والمصــارف المائيــة إلــى خمســة مجموعــات: 

FLOATING WEED 1- الحشائش المائية العائمة
هــي الحشــائش التــي تطفــو فــوق ســطح المــاء وهــي قــد 
 WETER ( تكــون طليقــة الحركــة مثــل أعشــاب النيــل
جســر  فــي  مثبتــة  تكــون  وقــد   ،)HYACINTH
المجــرى المائــي وتطفــو فــوق ســطح المــاء تجــاه مركــز 

)Vossia cuspidate( ــوام ــل الع ــرى مث المج
 SUBMERGENT( 2- الحشــائش المائيــة المغمــورة

)WEED
هــي الحشــائش التــي تنمــو كليــاً تحــت ســطح المــاء مثــل 

                                .)Portamento species( أم صوفــة
 EMERGENT( الباثقــة  المائيــة  الحشــائش   -3

. )W E E D
مــن  األســفل  الجــزء  ينمــو  التــي  الحشــائش  تشــمل 
والباقــي  المــاء  ســطح  تحــت  الخضــري  مجموعهــا 
 Typha( منــه فــوق ســطح المــاء مثــل أم برمبيطــة

.)species
.)BANK WEED( 4- الحشائش المائية الجرفية

ــى  ــاء وعل ــواف الم ــى ح ــو عل ــي تنم ــات الت ــي النبات ه
 Phragmites( جســور المجــاري المائيــة مثــل البــوص

.)cynodont dactylon( والنجيلــة )Australis
 .)ALGAE ( 5-الطحالب

هــي نباتــات بســيطة تتكــون مــن خليــة واحــدة أو أكثــر 
ومــن خيــط واحــد أو خيــوط متشــعبة وتنمــو داخــل المياه 

.CLADOPHORAو SPIROGYRA مثــل
تعتبر معظم هذه الحشائش معمرة.

أسباب تواجد الحشائش المائية:
تكاثــرت الحشــائش المائيــة فــي قنــوات الــري والصــرف 

بالمشــاريع المرويــة بصــورة حــادة نتيجــة لعــدة عوامــل 
منهــا: -

- انخفــاض ســرعة الميــاه نتيجــة النحــدارات القــاع 
البســيطة وإتبــاع نظــام التخزيــن الليلــي.

ــة ضــوء الشــمس  ــي نفاذي ــاق ســاعد ف ــة األعم - ضحال
الــذي يســاعد علــى ازدهــار الحشــائش )عمليــة التمثيــل 

ــي(. الضوئ
ــى  ــع الزراعــي أدى إل ــف والتنوي - إدخــال نظــام التكثي

ــاف ــرات جف ــل مــن فت ــري ممــا قل ــرات ال ــداد فت امت
ــم فيهــا مكافحــة  ــي تت ــرات الت ــري وهــي الفت ــوات ال  قن
الحشــائش يدويــاً بتركهــا حتــى تجــف وتمــوت طبيعيــاً.
- اســتعمال األســمدة بصــورة مكثفــة أدى إلــى ازدهــار 

الحشــائش خصوصــاً فــي المصــارف.
ــا  ــة أنه ــائش المائي ــرار الحش ــن أض ــال ع ــي أن يق يكف
اليــوم تمثــل المشــكلة الرئيســية فــي المشــاريع المرويــة 
وهــي بذلــك تهــدد العمليــة اإلنتاجيــة بصــورة مباشــرة.

الأضرار التي تسببها الحشائش المائية: 
• تقليل السعة التصميمية للقنوات.

• خفض سرعة المياه وذلك يؤدي إلى تراكم الطمي.
• سد فتحات المساقي الحقلية )أبو عشرينات(.

• تكوين بيئة صالحة لتوالد البلهارسيا والبعوض.
• ســقوط األوراق فــي القــاع وتحللهــا يفاقــم مشــكلة 

االطمــاء.
• زيادة البخر، النتح والتسرب.

ــي  ــه ف ــك لمشــاركتها ل ــد األســماك وذل ــن توال • تحــد م
ــجين. األكس

طرق مكافحة الحشائش المائية
ــالث طــرق  ــة ث ــوارد المائي ــري والم تســتخدم وزارة ال
اليدويــة،  المائيــة هــي الطريــق  لمكافحــة الحشــائش 

الطريقــة الميكانيكيــة والطريقــة الكيمائيــة.

الطريقة اليدوية:
المائيــة  الحشــائش  قطــع  اليدويــة  الطريقــة  تشــمل 
المــزودة  الجنازيــر  المناجــل،  الســيوف.  بواســطة 
بالمقصــات والكــرك بواســطة األيــدي العاملــة. انحصــر 
ــداً  ــدود ج ــاق مح ــي نط ــة اآلن ف ــذه الطريق ــتخدام ه اس
ــاض األجــور  ــة وانخف ــدي العامل ــة األي ــك نســبة لقل وذل
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أضافــة لألضــرار الصحيــة دفــع الكثيــر لتــرك العمــل إذ 
أن األضــرار الصحيــة تتمثــل فــي االصابــة بالبلهارســيا 
وكذلــك ظــروف العمــل قاســية، و تتســم بالبــطء وتحتــاج 

ــائش. ــاق الحش ــبة لســرعة انبث ــرار نس ــى التك إل

 الطريقة الميكانيكية:
تتــم عمليــة مكافحــة الحشــائش المائيــة بواســطة الطريقــة 

الميكانيكيــة بصــورة مباشــرة وأخــرى غيــر مباشــرة: -
أ - الطريقة المباشرة:   

 تســتخدم فــي هــذه الحالــة اآلليــات الخاصــة بإزالــة 
ــا  ــا إم ــات مــزودة بمقصــات تحمله الحشــائش وهــي آلي
الكــراكات أو التركتــورات. هــذه الطريقــة فعالــة للغايــة 

ــات. ــات االختناق ــي أوق ــاً ف خصوص
تتميز هذه الطريقة عن الطريقة اليدوية باآلتي: -

• سرعة اإلنجاز – تستعمل في أوقات االختناقات.
• كفاءتها عالية

• ليست لها أضرار صحية أو بيئية.
من عيوب هذه الطريقة اآلتي: 

• صعوبــة معاملــة المواجــر والتــرع الرئيســية لعــدم 
ــات ــة اآللي مالئم

ــذه  ــن ه ــر م ــدد كبي ــود ع ــتلزم وج ــاحة يس ــر المس • كب
ــات. اآللي

• بالنسبة للحشائش المعمرة تظهر مرة أخرى.
ب- الطريقة غير المباشرة:

فــي هــذه الحالــة تأتــي إزالــة الحشــائش كعمليــة ثانويــة 
ــه  ــو إزل ــة ه ــذه الطريق ــن ه ــي م ــدف الرئيس إذ أن اله
ــة  ــراكات. وبطبيع ــطة الك ــوات بواس ــن القن ــاء م االطم
الحالــة فــإن الكثيــر مــن الحشــائش تــزال بواســطة هــذه 
الطريقــة. لكــن فــي هــذه الحالــة عــادة مــا تكــون هنالــك 
بقايــا مــن الحشــائش علــى طــول القنــاة، تنمــو وتتكاثــر 

لتســد المجــرى فــي وقــت وجيــز.

الطريقة الكيمائية: 
لمكافحــة  الكيمائيــة  الطريقــة  اســتعمال  إدخــال  تــم 
الحشــائش المائيــة فــي بدايــة الثمانينيــات. تمــت تجربــة 
عــدد كبيــر مــن المبيــدات بواســطة هيئــة البحــوث 
الزراعيــة لمعرفــة مــدى صالحيتهــا، فعاليتهــا وآثارهــا 
ــف  ــدات تختل ــواع المبي ــالف أن ــة. باخت ــة والبيئ الصحي
كذلــك طــرق عملهــا. بصــورة عامــة يمكــن تقســيم 
المبيــدات إلــى مجموعتــن وفقــاً لطريقــة عمــل كل منهــا: 

 CONTACT( بالمالمســة  تعمــل  مبيــدات  أ- 
HERBICIDES( مثــل مبيــد الجرامســول: تعمــل 
ــزاء  ــى األج ــر عل ــا تؤث ــث أنه ــس حي ــق اللم ــن طري ع
الخضــراء البــارزة مــن الحشــائش. لذلك هــذه المجموعة 
تتطلــب أن تكــون مناســيب الميــاه فــي القنــوات منخفضــة 
عنــد التطبيــق ولكــن ال يمكــن توفــره عمليــاً خاصــة فــي 
أوقــات الــذروة للــري خــالل شــهري أكتوبــر/ ديســمبر. 

ــي المصــارف. ــا ف ــن االإســتفادة منه يمك
 SYSTEMIC( جهازيــة  مبيــدات  ب- 
HERBICIDES( مثــل الــراو نــداب: تعمــل عــن 
طريــق امتصــاص المبيــد وانتقالــه إلــى جذور الحشــائش 
ــذه  ــي ه ــيقان. ف ــراء والس ــق األوراق الخض ــن طري ع
الحالــة فــإن المبيــد يصــل إلــى جــذور الحشــائش فيقتلهــا.
جهازيــة  وشــبه  بالمالمســة  تصــل  مبيــدات  ج- 
 CONTACT PARTIALLY SYSTEMIC(

   )HERBICIDES
ــى المجمــوع  ــر ســريع عل ــل الباســتا: وهــي لهــا تأثي مث
الخضــري كمــا أنهــا تؤثــر فــي المجمــوع الجــذري 

للحشــائش.
من مزايا الطريقة الكيمائية:

• سرعة اإلنجاز لذا تستخدم في أوقات االختناقات.
• كفاءتها عالية.

• المبيــدات المجــازة بواســطة هيئــة البحــوث الزراعيــة 
ال تشــكل خطــر بيئــي ألنهــا متخصصــة فــي النبــات.

من عيوبها: 
ــات  ــول الجرع ــة ح ــن المتابع ــد م ــى المزي ــاج إل • تحت

المســتخدمة فــي أرض الواقــع.
• تحتاج إلى تحديد األوقات األنسب للمعاملة.

الطريقة الحيوية: 
مثــل اســتخدام ســمكة GRASS CRAP   لكــن تحتــاج 

إلــى مزيــد مــن البحــث والتقييــم والمتابعــة.

الطريقة الفالحية: 
وهــي مثــل التجفيــف ولكنهــا رغــم أنهــا رخيصــة إال أن 
دورهــا محــدود لوجــود حشــائش معمــرة إضافــة المتــداد 

فتــرات الــري خصوصــاً فــي التــرع الصيفيــة.

تقييم طرق المكافحة المختلفة:
ــاكل  ــر المش ــن أكث ــة م ــائش المائي ــكلة الحش ــر مش تعتب
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المعقــدة التــي تواجــه المســئولين فــي المشــاريع المرويــة 
لذلــك فــإن عمليــة مكافحتهــا تنطــوي علــى عمليــات 
معقــدة فهــي تتضمــن عوامــل اقتصاديــة، تطبيقيــة، 
وبيئيــة عنــد تقييــم كفــاءة وفعاليــة طــرق المكافحــة 
المختلفــة فــإن هنالــك عــدة مقاييــس يجــب أن تؤخــذ فــي 

ــي:  ــا كاآلت ــن تلخيصه ــار يمك االعتب
•مــدى التحســن الــذي يطــرأ علــى المجــرى بعــد عمليــة 
التطبيــق وهــذا يمكــن أن يحدد بواســطة معامل الخشــونة 
)المقاومــة لســريان المــاء( والقطــاع العرضــي للمجــرى 

المائي.
• عدد مرات التطبيق في العام.

• اآلثار الصحية والبيئة.
• النواحي االقتصادية.

• سهولة التطبيق.
علــى ضــوء مــا تقــدم فــإن عمليــة التقييــم تتطلــب معرفــة 

مزايــا وعيــوب كل طريقــة. 
كيفية وضع استراتيجية لمكافحة الحشائش المائية: 

عنــد وضــع اســتراتيجية لمكافحــة الحشــائش المائيــة 
ــة:  ــوات اآلتي ــاع الخط ــب إتب يج

• عمل حصر للمواقع الموبوءة بالحشائش.
ــائش  ــورة، حش ــائش مغم ــكلة )حش ــوع المش ــد ن • تحدي

ــة(. ــة أو باثق عائم
• اختيــار الطريقــة المناســبة حســب نــوع الحشــائش 
وطبيعــة نموهــا )ميكانيكــي أو كيمائــي أو االثنيــن معــاً(.
• عمــل ميزانيــة للعمــل مــن معــدات - امكانــات – عمــال 

وخالفــه وتحديــد بدايــة العمل.
• متابعة المعاملة المختارة متابعة لصيقة.

ــن  ــرأ م ــا ط ــة م ــة لمعرف ــات المعامل ــة القطاع • متابع
تحســن ومعالجــة أي مشــاكل أخــرى بســرعة.
• تقييم العمل المنجز )ميكانيكي، كيمائي، يدوي(

• تحديد احتياج المرحلة التالية ووضع ميزانية لها.
• االســتمرار فــي المتابعــة والتقييم وتســجيل المالحظات 
الدوريــة حــول تطــور المشــكلة وذلــك حتــى تســهل 

ــة التحكــم.                                                                         عملي
ــوم  ــة يق ــوث الهيدروليكي ــز البح ــر أن مرك ــر بالذك جدي
ــة  ــة بالمشــاركة مــع هيئ ــرح إلجــراء بحــوث عملي بمقت
الكهربــاء  و  الميكانيــكا  إدارة  و  الزراعيــة  البحــوث 
بالــوزارة لتحديــد أنجــح الســبل لمكافحــة الحشــائش  
المائيــة لشــبكات الــري و الصــرف، و تجــري المســاعي 

ــة. ــراء الدراس ــالزم ألج ــل ال ــر التموي لتوفي
المرجع:) المؤتمر الزراعي يونيو 1995م(. 
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يا ودورها في العمل السكرتار
الإداري

السيدة/ تغريد عبد العظيم سعيد
سكرتيرة - مركز البحوث الهيدروليكية

ــس  ــن: )لي ــلف الصالحي ــل الس ــة أله ــي بمقول ــدا قول أب
هديـّـة أفضــل مــن كلمــة حكمــة تهديهــا ألخيــك والحكمــة 
ــم،  ــم، والحل ــا العــدل، والعل ــي منه ــا عــدة معان كلمــة له
ــة  ــدد الحكم ــا بص ــن هن ــخ( ونح ــرآن.. ال ــوة، والق والنب
بمعنــي العلــم، واســأل هللا أن يجــد كل منــا هنــا معلومــة 

ــه. ــع بهــا وتكــون أفضــل هدي ينتف
تعريــف الســكرتير: هــو الموظــف الــذي يقــوم بمســاعدة 
رئيســه فــي حفــظ أســرار العمــل وترتيــب األعمــال 
دقيــق  بشــكل  الوقــت  وتنظيــم  المعلومــات  وتســجيل 
واجــب  أساســية  صفــات  وهنالــك  ويســر،  بســهولة 

توافرهــا فــي عمــل الســكرتاريا وهــي: 
1.الصفات الشخصية 

2. الصفات العلمية 
3. الصفات العملية

أولاً: الصفات الشخصية:
o أن يكون صادقاً أميناً يحفظ أسرار المؤسسة.

o أن يتميز باللباقة وحسن التصرف.
o أن يتصف بالذكاء وقوة الذاكرة.

o أن يتصف بالطالقة في التعبير وحسن االستماع.
o أن يكون قوي الثقة بالنفس.

o أن يهتم بالمظهر الحسن واالنتظام في العمل.

ثانياً : الصفات العلمية :
تؤهلــه ألعمــال  علــى شــهادة  يكــون حاصــالً  أن   o

الســكرتارية.
o أن يكــون واســع االطــالع علــى مــا يجــد فــي مجــال 

عملــه.
o أن يكون ملماً باألنظمة والقوانين في المؤسسة .

o أن يكــون قــادراً علــى التعبير بالغــة العربية الصحيحة 
باإلضافــة إلى اللغــة االنجليزية .

ثالثاً : الصفات العملية :
أن يكون ملماً بما يلي :

o الطباعة 
o اإلمالء

o النسخ والتصوير
o استعمال الهاتف ,ومهارة االتصاالت

تصنيــف  يتقــن  أن  )يجــب  المعلومــات  معالجــة   o
االتصــال  واســتخدام وســائل  والفهرســة  المعلومــات 

الحديثــة(.

وظائف ومهام السكرتير:
1/ أتقان المراسالت اإللكترونية:

رغــم اختــالف الشــكل الرســمي للرســائل مــن مؤسســة 
إلــى أخــرى، واختــالف نوع الرســالة ومناســبتها وهدفها 
ومســتقبليها، إال أن هنــاك قواعــد عامــة مقبولــة عالميــا 
ــال ال  ــبيل المث ــى س ــة، وعل ــالة اإللكتروني ــكل الرس لش

الحصــر:   
المراســالت  لخطــوط  األســود  اللــون  اســتخدام   •
الرســمية، مــع إمكانيــة اســتخدام اللــون األحمــر للتأكيــد 

األهميــة.  أو 
• إمكانيــة التظليــل باألصفــر للنقــاط التــي تتطلــب انتباها 

. خاصا
• أال يتجاوز حجم الخط الــ 12 أو الــ 14 كحد أقصى.

• استخدام نوع خط واضح للقراءة.
ــة،  ــرة اســتخدام الخطــوط المائل ــأن كث • التذكــر دومــا ب
علــى  والتأكيــد  والتظليــل،  والغليظــة،  والحمــراء، 
المعلومــة، وتغييــر حجــم الخــط بكثــرة فــي الرســالة 

الواحــدة يجعــل الرســالة تظهــر أكثــر حــدة. 
ــة  ــي خان ــالة ف ــوان الرس ــة عن ــن كتاب ــا م ــد دائم • التأك
ــى المرســل والمســتقبل  )الموضــوع(، هــذا سيســهل عل
ــك. ــد الحاجــة لذل ــا مســتقبال عن للرســالة الرجــوع إليه

• الــرد علــى الرســالة اإللكترونيــة فــي أقــرب فرصــة، 
حتــى لــو كان الــرد هــو عبــارة عــن تأكيــد الســتالم 
الرســالة وأن اتخــاذ الــالزم ســيجري فــي وقــت الحــق.

ــع  ــود أن تراج ــال، تع ــى زر اإلرس ــط عل ــل الضغ • قب
وقواعــد،  إمــالء  مــن،  الرســالة  محتــوى  وتدقــق 
وعالمــات الترقيــم وأن تقرأهــا كاملــة مــرة واحــدة للتأكد 
ــة  ــن اســتخدام اللغ ــد م ــع التأك ــوم، م ــن تسلســل المفه م

الرســمية المقبولــة.
2/ األعداد والتحضير وتنسيق االجتماعات:

• إعداد وإرسال الدعوة قبل االجتماع بوقت كافي 
• إعداد ملف االجتماِع 

ــات، أن  ــة باالجتماع ــكرتاريا المتعلق ــات الس ــن واجب م
يقــوم بإعــداد الملــف الخــاص باالجتمــاع موضــوع 
ــتندات  ــع األوراِق والمس ــاِق جمي ــك بإرف ــة، وذل المناقش
التــي ســيحتاُجها المديــُر أثنــاء االجتمــاع، ويتــم إعدادهــا 



21يوليو 2018م

هيدروليكاـ

ونســخها لجميــع األعضــاء وتــوزع فــي بدايــة االجتماع.
لحصــر  االجتمــاع  فــي  الحضــور  ورقــة  توزيــع   •
وتســجيل أســماء األعضــاء للتأكــد مــن األعضــاء الذيــن 

حضــروا واألعضــاء الذيــن لــم يحضــُروا.
3/ معالجة االتصاالت الهاتفية:

 يجــب علــى الســكرتير أن يتحلــى بــآداب االتصــال 
ــموعاً  ــه مس ــون صوت ــة وأن يك ــة عام ــة بصف والمحادث
ــاظ  ــار األلف ــة. واختي ــة الهاتفي ــاء المحادث ــاً أثن وواضح
ــى  ــرص عل ــدث ويح ــع المتح ــة م ــبة والصحيح المناس
ــا ألن  ــل به ــي يعم ــأة الت ــم المنش ــه واس ــف بنفس التعري
لمســتفيدين مــن المنشــأة يمكــن أن يحكمــوا علــى آدا 
كان  لــذا  الهاتفيــة  االتصــاالت  خــالل  مــن  المنشــأة 
إلزامــا علــى الســكرتير أن يتعامــل بلطــف وكياســة 
مــع االتصــاالت الهاتفيــة الــواردة والصــادرة تزويــد 
المتصــل بالمعلومــات التــي يريدهــا إذا كانــت فــي حــدود 

صالحياتــه أو توجيهــه للجهــة المســئولة.
 معرفــة أماكــن وجــود المديــر فــي المنظمــة أو خارجهــا 
لتحويــل المكالمــات المهمــة وليتمكــن من الــرد الصحيح.
ــزوار  ــتقبال ال ــول اس ــة وبروتك ــات العام ــن العالق 5/ ف

ــت: ــن اإلتيكي وف
1. حســن اســتقبال الــزوار ولطــف معاملتهــم يعتبــر 
التــي  الطيبــة  العامــة  العالقــات  مــن  هامــا  جــزءا 
ويجــب  المؤسســة،  مــع جمهــور  الســكرتير  يخلقهــا 
ــدون التعامــل مــع  ــى الســكرتير أن يكــون ممــن يجي عل
مختلــف األشــخاص بمختلــف فئاتهــم وان يكــون بشوشــا 
األمــور  معالجــة  يمكنــه  دائمــا،  األعصــاب  هــادئ 
بحكمــة وكياســة وان يتخــذ القــرار المناســب فــي الوقــت 
المناســب، كمــا أنــهُ من الضــروري أن يُحافظ الســكرتير 
علــى ابتســامته وســلوكه الُمهــذب ومشــاعر المــودة تجــاه 
أي زائــر وذلــك إحساســاً منــه بــأن ُكل زائــر للمنظمــة قد 
يُكــون لــهُ أهميــة عاليــة. تعبيــراً عــن ذلــك فإن الســكرتير 
عليــه أن يتــرك العمــل الــذي فــي يــده حتــى إن كان ُملحــاً 
ويُقبــل علــى الزائــر باهتمــام ظاهــر وحفــاوة وبترحيــب 
وعليــه أن يُعــرف جيــداً بأنــه بهــذا التصــرف يكــون قــد 

ــاز. ــل المنظمــة بشــكل راٍق وممت مث
2. إذا كان الضيــف رئيــس دولــة أو وزيــر أو أحــد 
ــة  ــاه خفيف ــع أيم ــة م ــف تحي ــا نق ــار الشــخصيات فإنن كب
ــا  ــة إال إذا لمحن ــا للمصافح ــد يدن ــه وال نم ــب ل بالترحي

ــا. ــد إلين ــده تمت ي
6/ الطباعة ومعالجة النصوص وكتابة التقارير:

 فيمــا يخــص الطباعــة ومعالجــة النصــوص وكتابــة 

التقاريــر يجــب على الســكرتير ان يتقن الطباعة بســرعة 
ــة  ــة وأن يكــون علــى دراي ــة واالنجليزي باللغتيــن العربي
ــك  ــاالت وذل ــص المق ــات وتلخي ــة الخطاب ــة بصياغ تام
بوضــع المعانــي واألفــكار فــي كلمــات قليلــة ومختصــرة 
وإعطــاء فكــرة واضحــة عــن موضــوع المقــال، وتجنــب 

التكــرار فــي األلفــاظ والدقــة فــي العبــارات.
الفرق بين السكرتير والطابع » الكاتب«:

ــة  ــوم بالطباع ــث أن ايق ــع حي ــمل وأوس ــكرتاريا أش الس
ــها .. ــي يمارس ــال الت ــن األعم ــي جــزء م فه

حيــث أن أعمــال الطباعــة تتمثــل بجميــع مــا يطبــع علــى 
الكمبيوتــر كالرســائل والمذكــرات.. الــخ ..

أضيــف إلــى ذلــك أن الطابــع ليــس لديــه إلمــام بأعمــال 
ــا  ــية منه ــى األساس ــالفاً حت ــا س ــي ذكرته ــكرتير الت الس
بعكــس الســكرتير الــذي باإلضافــة إلــى إتقانــه هــذه 
األعمــال فــإن عليــه أن يتقــن الطباعــة علــى الكمبيوتــر
ــا وضــع قاعــدة عامــة وهــي( أن  ــك بإمكانن ونتيجــة لذل

ــع ســكرتير(. ــس كل طاب ــع ولي كل ســكرتير طاب
ية في العمل الاداري: دور السكرتار

وتلقــى  الــزوار  واســتقبال  الشــفوية  االتصــاالت   
توجيههــا  قبــل  عليهــا  والــرد  التليفونيــة  المكالمــات 

المؤسســة. أو  بالمنظمــة  للمســؤولين 
ــة  ــداد المراســالت بكاف ــة كإع  االتصــاالت التحريري
أنواعهــا مــن خطابــات وتقاريــر ومذكــرات والتأكــد مــن 

ســالمتها قبــل عرضهــا علــى المســؤولين.
وتصنيفــه  وفتحــه  وفــرزه  الــوارد  البريــد  تلقــى   
ــى الجهــة المختصــة ــه عل ــه وعرضت وتوزيعــه ومتابعت

خاتمة:
هل السكرتارية موهبة أو علم يمكن اكتسابه؟

الســكرتارية الناجحــة تتكــون مــن مزيــج رائــع مــن 
األمريــن وال يشــترط أن يكونــا متوازنيــن، فالشــطر 
ــة  ــة الحديث ــة اإلداري األعظــم فيهــا هــو اكتســاب المعرف
ــى  ــم عل ــة واالطــالع الدائ ــج التدريبي ــن خــالل البرام م
أحــدث الكتــب اإلداريــة المتنوعــة وبالــذات المتخصصــة 
بهــذا الفــن، والخبــرة الشــخصية المكتســبة مــن ســنوات 
العمــل، ومتابعــة االســتفادة من األفــكار الحديثــة المطبقة 
فــي المؤسســات العالميــة الرائــدة في إطار الســكرتارية.. 
واالهتمــام بتحصيــل كل جديــد فــي هــذا التخصــص وفي 
علــم اإلدارة الحديثــة عمومــا.. وال شــك أن المواهــب 
الذاتيــة - أيــا كان مســتواها -  ســتتطور وتتألــق بمســتوى 
التغذيــة التــي تحصــل عليهــا مــن المصــادر المذكــورة.
»وأخيــرا أن اإلبــداع والتميــز فــي العمــل ينبــع مــن 

صميــم محبــه الفــرد لعملــه وإتقانــه لــه«
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النشر الإللكتروني

براهيم السيدة/تهاني جادالله إ

التــي  العمليــة  هــو  عامــة  بصــورة  النشــر  تعريــف 
يتــم بمقتضاهــا تحقيــق الذيــوع واالنتشــار والعالنيــة 
لمصنــف مــا عــن طريــق وســائل اإلعــالم وغيرهــا مــن 

وســائل النشــر المتعــددة.
ــات  ــال المعلوم ــى إرس ــاس ال ــي األس ــؤدي ف ــر ي والنش
والعمليــة  المتلقــي،  مــع  المباشــر  االتصــال  بــدون 
االتصاليــة تتــم عــادةً بصــورة مباشــرة مــع المتلقــي 
والتــي تترتــب عليهــا االســتجابة المباشــرة والتوضيحات 
ويمكــن أن يكــون النشــر فعــاالً للغايــة عنــد إضافــة 

البالغــة أو إي شــكل مــن أشــكال اإلقنــاع.
ــة اســتخدام كل  ــى احتمالي ــا تشــير إل ــة النشــر: وهن كتاب
ــا  ــدة وإداراته ــر المؤك ــا غي ــال وتبعاته ــات واألفع الكلم
ــدات. ــات وليــس مــن خــالل التأكي مــن خــالل االحتمالي
النشــر : هــو اقتنــاء وطباعــة وإنتــاج وتوزيــع الصحــف 
ــات  ــة   والمصنف ــال األدبي ــب واألعم ــالت والكت والمج
ــال  ــن األعم ــا م ــج الحاســوب وغيره ــيقية وبرام الموس

ــاول المعلومــات. ــي تتن الت
مفهوم النشر الإللكتروني:

ــات  ــة إمكان ــتخدام كاف ــي اس ــي يعن ــر اإللكترون إن النش
برمجيــات(  أو  وملحقاتهــا  أجهــزة  )مــن  الكمبيوتــر 
بطريقــة  المنشــور  المحتــوى  تحويــل  فــي  تســتخدم 
تقليديــة إلــى محتــوى منشــور بطريقــة إلكترونيــة حيــث 
DVD-CDROM-( ــى أقــراص ليــزر ــم نشــره عل يت
VDC( أو مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت. طــرق النشــر 

ــا: ــد به ــة يقص التقليدي
)1( الكتب الورقية.

ــيت  ــرطة كاس ــى أش ــة عل ــة المقدم ــادة الصوتي )2( الم
مثــل الخطــب والمحاضــرات والــدروس واألناشــيد وأي 
محتــوى ثقافــي عموًمــا يقــدم علــى أشــرطة كاســيت 

ــي. صوت
)3( المــادة المســموعة المرئيــة المقدمــة علــى أشــرطة 
فيديــو كاســيت مثــل المحاضــرات واألفــالم العلميــة 

ــون  ــة وبرامــج التلفزي ــاءات التلفزيوني والتســجيلية واللق
ــا. وغيره

النشــر المكتبــي: يعنــي باســتخدام الوســائل مــن أجهــزة 
وبرمجيــات فــي نشــر الكتــب والصحــف والمجــالت 
الورقية.عــن طريــق تطبيــق ناشــئ للحواســيب لتصميــم 
ــه  ــب ذات ــي المكت ــل ف ــة الجــودة بشــكل كام ــق عالي وثائ
دون أرســال معلومــات أو أعمــال طباعيــة الــى الخــارج. 
حيــث أنــه يســاعد مســتقبالً فــي الحصــول علــى صــور 

ــة للمطبوعــات. إلكتروني

مفهوم الناشر في عصر المعرفة
هــو الناشــر للمحتــوي اإللكترونــي وهــو حلقــة الوصــل 
بيــن المؤلــف والمبــدع للمحتــوي بكافــة انواعــه مــن 
جهــة وبيــن المســتخدم أو المتلقــي مــن جهــة أخــري ولــه 

مهــام:
الصــورة  فــي  خروجــه  حتــى  المحتــوي  إعــداد   .1

النهائيــة.
التأليــف،  الثالثــة:   النشــر  إدارة مراحــل  يتولــى   .2

التســويق.   التصنيــع، 
المكتبــة اإللكترونيــة: هــي الطفــرة فــي عالــم النشــر 
المــدارس،  )المكتبــات،  فــي  نجدهــا  اإللكترونــي، 

عامــة(  بصــورة  الجامعــات 
المحتوى الإللكتروني:

 يظهر المحتوى اإللكتروني بأشكال عديدة: - 

الإعلام - مركز البحوث الهيدروليكية
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• نظام الكتاب اإللكتروني النصي
• نظام الكتاب اإللكتروني التفاعلي 

• نظام البرمجيات التعليمية والثقافية والتفاعلية 
• صفحات األنترنت

• الفيديو الرقمي                                                                             
أنظمة النشر الإللكتروني:

يتــم تحويــل الكتــب الورقيــة إلــى ملفــات إلكترونيــة  
بطريقتيــن:

ــتخدام  ــوره بإس ــاب كص ــات الكت ــال صفح ــاد خ أوالً: ب
الماســح الضوئــي )Scanner( ثــم تحــول الــى الصــورة 
الرقميــة )PDF( أويتــم إدخــال نــص الكتــاب مــن جديــد 

عــن طريــق إحــدي برامــج معالجــة الكلمــات.
 Book( اإللكترونــي  الكتــاب  برمجيــة  ثاانيــاً: 
لعــرض  تطويرهــا  يتــم  برمجيــة  هــي   )Software
محتويــات كتــاب اإللكترونــي علــى شاشــة الكمبيوتــر او 

.)Book reader(خــاص قــاري  جهــاز 
كيفية نشر وتوزيع المحتوي اإللكتروني:

ــوات رئيســيه لنشــر  ــن  القن ــع توجــد عــدد م ــى الواق  ف
ــى: ــى ه ــوى األلكترون المحت

1/ تحميــل المحتــوى علــى أقــراص ليــزر وبعدهــا يتــم 
نســخه وتغليفــه ومــن ثــم توزيعــه. 

2/ وضــع المحتــوى اإللكترونــي علــى بوابــات او مواقع 
علــى شــبكة األنترنت. 

3/ القنوات الفضائية التي تقوم بعرض المحتوى.
ــن: مجــال ينحصــر  ــي مجالي ــه ف ــتفادة من ــن اإلس و يمك
فــي تحويــل المناهــج الدراســية الــى مناهــج إلكترونيــة، 
ــة للصحــف  ــات االلكتروني ــاء مواقــع وبواب آخــر فــي بن
والمجــالت وذلــك لنشــر األخبــار والمقــاالت والتحليالت 
ــبكات التواصــل  ــع بش ــذه المواق ــط ه ــع رب ــا م إلكتروني
)الخبــر،  الصحفيــة  المواقــع  وتقديــم  االجتماعــي 

ــرى.  ــع األخ ــع المواق ــو( م ــور، والفيدي والص
مزايا النشر اإللكتروني بالنسبة للناشر:

• انخفاض كبير في تكلفة النشر. 
• تضاؤل تكلفة التخزين والشحن.

• عدم الحاجة لموزعين. 
مبتكــره  بصــورة  اإللكترونيــة  التســويق  طــرق   •

وســريعة. 
• االستمرارية.

• سرعة إعداد اإلصدارة الجديدة.
•  المحافظة علي نظافة البيئة بعدم استخدام األوراق. 

• تنوع طرق النشر يعمل على زيادة العائدات. 
مزايا النشر بالنسبة للمستخدم:

المحتــوى و معالجتــه  فــي داخــل  البحــث  • ســهولة 
الكترونيــا بالقــص و اللصــق و التعديــل و اإلضافــة
التــي يرغبهــا  الطباعــة لألجــزاء  إمكانيــة  • وجــود 

ورقيــة. كنســخة  بقراءتهــا  يتمتــع  حتــى  المســتخدم 
• إمكانية التعرف على معاني الكلمات والمصطلحات. 

• إستخدام الوسائط المتعددة.
ــم  ــي التعلي ــي ف ــوى اإللكترون ــتخدام المحت ــهولة اس • س

ــب. والتدري
• توفير الحيز المكاني.

• النشر الذاتي. 
مشاكل النشر الإللكتروني:

انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للناشرين و المؤلفين.
ضرورة توفر أجهزة إلستخدام المحتوى اإللكتروني.

صعوبة القراءة من الشاشة لألجهزة اإللكترونية
التسويق اإللكتروني للمحتوى.

مستخلص: 
1/ المكتبــات اإللكترونيــة أصبحــت ضــرورة فــي جميــع 

المكتبــات العامــة، المــدارس والجامعات. 
ــع،  ــب، المراج ــن الكت ــي يتضم ــوى اإللكترون 2/ المحت
الدوريــات، المجــالت، المناهــج اإللكترونيــة المتطــورة. 
3/ تنــوع الكتــب اإللكترونيــة وتنــوع األجهــزة التــي 

تســتخدم لالطــالع ولالســتخدام.
المحتــوي  زال  مــا   /4
العربــي  اإللكترونــي 
ضعــف  مــن  يعانــي 
تواجــده مقارنــة بالمحتــوى 

. لمــي لعا ا
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مفاهيم إقتصادية
التلضلخلم

م. باحث/ مختار محمد البشير
مركز البحوث الهيدروليكية

هــو زيــادة مســتمرة فــي المســتوى العــام لألســعار خــالل 
فتــرة مــن الزمــن

خصائصه :
يتميــز التضخــم بإعتبــاره واحــد مــن أهــم الظواهــر 

اإلقتصاديــة بالعديــد مــن الخــواص أهمهــا:
أ: يظهــر التضخــم نتيجــة للعديد من العوامــل اإلقتصادية 
التــي قــد تتداخــل معــاً لذلــك يعــرف التضخــم علــى انــه 

ظاهــرة إقتصاديــة مركبة.
ب: ينتــج التضخــم لوجــود خلــل فــي العالقــة بيــن أســعار 
الســلع ، الخدمــات ، أســعار عناصــر اإلنتــاج و إرتفــاع 

تكاليــف اإلنتــاج او إرتفــاع مســتوى اإلجــور
ج:يــؤدي التضخــم الــى مــا يعــرف بإنخفــاض القــوة 
الشــرائية او قيمــة العملــة وذلــك بتناقــص الكميــات التــي 
ــة  ــات بورق ــا مــن الســلع والخدم يمكــن الحصــول عليه

ــة مــا مــن فتــرة  ألخــرى. نقدي
أسبابه:

ــدد  ــروف تتح ــو مع ــا ه ــي : كم ــب الكل ــادة الطل 1- زي
اســعار الســلع والخدمــات نتيجــة للتفاعــل بيــن قــوى 
العــرض والطلــب فعندمــا يرتفــع الطلــب الكلــي مــع 
ــل أســعار الســلع والخدمــات  ــي تمي ــات العــرض الكل ثب

ــاع.  ــى اإلرتف ال
ــي  ــاض ف ــدوث إنخف ــي : ح ــرض الكل ــاض الع 2- إنخف
مســتوى العــرض الكلــي مــع ثبــات مســتوى الطلــب 
يــؤدي الــى إرتفــاع األســعار . قــد يحــدث هــذا اإلنخفاض 

للعديــد مــن األســباب , منهــا عــى ســبيل المثــال:
أ.التشــغيل أو التوظيــف الكامــل لعناصــر اإلنتــاج بحيــث 
يصــل اإلقتصــاد لمرحلــة اليمكــن زيــادة اإلنتــاج بعدهــا 
مــع إعتبــار  زيــادة مســتوى الطلــب الكلــي نتيجــة 
ــتوى المعيشــي. ــاع المس ــادة الســكان وإرتف ــل زي لعوام

ب. تدنــي الكفــاءة اإلنتاجيــة وذلــك باإلعتمــاد علــى 
تكاليــف  فــي إرتفــاع  تتســبب  بدائيــة  إنتــاج  وســائل 
اإلنتــاج وبالتالــي تؤثــر ســلباً علــى الكميــة المنتجــة. 

3- إرتفــاع تكاليــف اإلنتــاج : حيــث تــؤدي إرتفــاع 
تكاليــف اإلنتــاج الــى زيــادة المســتوى العــام لألســعار , 
حيــث تزيــد اســعار الســلع والخدمــات الخاصــة بالعوامل 
ــوق معــدل إنتاجهــا الحــدي وبمــا  ــة بصــورة تف اإلنتاجي
ــاح  ــى أرب ــلباً عل ــر س ــاج يؤث ــف اإلنت ــاع تكالي أن ارتف
المنتجيــن يلجــأ المنتجيــن الــى زيــادة أســعار الســلع 

ــة. ــات المنتج والخدم
 : المســتوردة  والخدمــات  الســلع  علــى  اإلعتمــاد   -4
تتأثــر القطاعــات اإلقتصاديــة التــى تعتمــد علــى الســلع 
المســتوردة ســواء كان ذلــك لألغــراض اإلنتاجيــة ) 
مدخــالت إنتــاج( أو األغــراض اإلســتهالكية  بالتغيــرات 
التــي تطــرأ علــى هــذه الســلع فعنــد زيــادة أســعار هــذه 
ــذه  ــادة أســعار ه ــى زي ــل ال ــذا بالمقاب ــؤدي ه الســلع ، ي
الســعل محليــآ ، بالتالــي كلمــا كان إعتمــاد اإلقتصــاد على 
الســلع المســتوردة بشــكل كبيــر زاد هــذا مــن نســبة تأثــر 
هــذا اإلقتصــاد بأســعار الســلع والخدمــات المســتوردة.

5- الحــروب والكــوارث الطبيعيــة: تؤثــر الحــروب 
والكــوارث الطبيعيــة علــى معــدالت اإلنتــاج وتــؤدي في 
ــي اإلقتصــاد  ــي ف ــرض الكل ــاض الع ــى إنخف ــب ال الغال
ــى  ــا - ال ــا ذكرن ــاض - كم ــذا اإلنخف ــؤدي ه ــي ي وبالتال

ــات. ــلع والخدم ــعار الس ــاع أس إرتف

أنواعه :
ــم  ــدة للتضخ ــواع عدي ــك أن ــون أن هنال ــرى اإلقتصادي ي

ــي: ــه وشــدته منهــا األت مــن حيــث حدت
• التضخــم األصيــل : يتحقــق هــذا النــوع نتيجــة لزيــادة 
ــادة العــرض  ــع زي ــق م ــي بصــورة التتواف ــب الكل الطل

الكلــي ممــا ينعكــس ســلباً علــى معــدالت اإلنتــاج .
• التضخــم الزاحــف : يتســم هــذا النــوع بارتفــاع بطــيء 
فــي معــدالت األســعار بحيــث يمكــن للحكومــة أن تتدخل 

وتســيطر علــى معــدل التضخــم.
ــا  ــم خالله ــي يت ــة الت ــو الحال ــوت: وه ــم المكب • التضخ
الحــد مــن إرتفــاع األســعار نتيجــة للسياســات الحكوميــة

يف التضخم : تعر
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ــعار  ــدالت األس ــع مع ــث ترتف ــرط: حي ــم المف • التضخ
مــن  حــال  بــأي  عليهــا  الســيطرة  اليمكــن  بصــورة 

. األحــوال 

نظرة للتضخم في السودان :
ــة  ــة حرج ــر بمرحل ــوداني يم ــاد الس ــك أن اإلقتص الش
جــداً ومــن أبــرز عالماتهــا اإلرتفــاع المفــرط في أســعار 
الســلع والخدمــات ، والتدهــور الــذي الزم قيمــة العملــة 
ــى  ــوب الســودان ال ــذ صدمــة إنفصــال جن الســودانية من
ــة  ــالالت عنيف ــى إخت ــة ال ــذه الصدم ــث أدت ه االن، حي
جــداً فــي هيــكل اإلقتصــاد الســوداني ، نتجــت عنهــا 
األزمــات الحاليــة التــي يعاني منهــا اإلقتصاد الســوداني.
وبالرجــوع الــى نشــوء ظاهــرة التضخــم فــي الســودان 
نجــد أن ظاهــرة التضخــم ظاهــرة مركبــة ومعقــدة نتجــت 
ــن  ــت م ــواء كان ــل ، س ــن العوام ــد م ــل العدي ــن تداخ م

ــف  ــي أو تكالي ــب الكل ــة الطل ناحي
 . الهيكليــة  أوالعوامــل  اإلنتــاج 
ــن  ــت م ــي تم ــات الت ــاً للدراس وفق
قبــل صنــدوق النقــد الدولــي  وبنــك 
الســودان المركــزي لتحليل ظاهرة 
التضخــم فــي الســودان ،  وجــد أن 
أهــم التطــورات التــي أدت الــي  
،مرتبطــة  التضخميــة  الضغــوط 
بــأداء ســعر الصــرف وعــرض 
ــاج  ــف اإلنت ــاع تكالي ــود وإرتف النق

,، ويعتبــر ســعر الصــرف العامــل األكثــر تأثيــراً علــى 
معــدالت التضخــم فــي الســودان . مثــل فقــدان اإليــرادات 
ــث  ــوداني حي ــاد الس ــة  لإلقتص ــة عنيف ــة صدم البترولي

ــي: ــى األت ــوب ال ــال الجن أدى إنفص
• فقــدان اإلقتصــاد الســوداني مــا يزيــد عــن %70 مــن 

مــوارد النقــد األجنبــي 
• إنخفاض إيرادات الموازنة العامة بما يقارب 50% 

القطــاع  وضعــف  التضخميــة  الضغــوط  زيــادة   •
اإلقتصــادي  النشــاط  وتباطــوء  والمالــي  المصرفــي 

كبيــر. بشــكل  النمــو  معــدالت  وإنخفــاض 
ية المستقبلية : الرؤ

للخــروج مــن هــذه األزمــة الحرجــة التــي يمــر بهــا 
ــج  ــود برنام ــن وج ــد م ــاً الب ــوداني حالي ــاد الس اإلقتص
إصالحــي شــامل لمعالجــة اإلختــالالت التــي يعانــي منها 

اإلقتصــاد الســوداني وفــي مقدمتهــا عــدم اإلســتقرار 
اإلقتصــادي المتمثــل فــي المســتويات العاليــة والصاعــدة 
ــرف  ــعر ص ــتمر لس ــور المس ــم التده ــدالت التضخ لمع
العملــة الوطنيــة, هــذه البرامــج اإلصالحيــة البــد أن 

ــي: تشــمل األت
ــات  ــاع سياس ــن إتب ــد م ــي: الب ــب اإلنتاج ــي الجان 1- ف
إنتاجيــة فعالــة ,الســيما أن الســودان يمتلــك مــن المــوارد 
الطبيعيــة الكفيلــة بدفــع عجلــة التنميــة اإلقتصاديــة الــى 
ــة  ــي أولوي ــاع الزراع ــاء القط ــن إعط ــد م ــام ,فالب األم
كالقطــن  الصــادر  محاصيــل  تولــى  ,بحيــث  كبــرى 
والصمــغ والعربــي األهميــة التــي تمكنهــا مــن لعــب 
دورهــا علــى الوجــه األكمــل فــي اإلقتصــاد الســوداني.
الــى  :النظــر  الماليــة  السياســات  مجــال  فــي   -2
ــرادات أو  ــة اإلي ــن ناحي ــذه السياســة ســواء م ــي ه جانب
المنصرفات،فمــن جانــب اإليــرادات البد مــن إصالحات 
ضريبيــة ليكــون األداء الضريبــي أكثــر 
فعاليةًبصــورة تســهم فــي تحســين مســتوى 
اإلنفــاق  جانــب  فــي  أمــا  اإليــرادات. 
ــه  ــيده  وتوجيه ــن ترش ــد م ــي فالب الحكوم
ــة  ــر فعالي ــة األكث ــات اإلنتاجي ــى القطاع ال
والعمــل علــى إيقــاف الحــرب لمــا تســتنزفه 

ــالد. ــوارد الب ــن م م
3- فــي مجــال السياســة النقديــة: إجــراء 
إصالحــات نقديــة لترشــيد سياســات البنــك 
ــة  ــيولة النقدي ــي الس ــراط ف ــع اإلف ــك بمن ــزي وذل المرك
عجــز  لتغطيــة  بالعجــز  التمويــل  بتخفيــض  وذلــك 
الموازنــة العامــة ، بمــا يضمــن أن تكــون معــدالت نمــو 

ــاج. ــو اإلنت ــدالت نم ــع مع ــة م ــة متالئم ــة النقدي الكتل
4- فــي مجــال ســعر الصــرف : العمــل علــى الحــد مــن 
ــك  ــة البن ــك لتحســين خزين نشــاط الســوق المــوازي وذل
المركــزي مــن النقــد األجنبــي وذلــك بإتبــاع نظــام ســعر 
ــي  ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــدار بالطريق ــرن الم ــرف الم الص
تضييــق الفجــوة بيــن الســعرين الرســمي والمــوازي 
تدريجيــاً ومــن ثــم إتبــاع سياســة مرنــة التســمح بظهــور 

الســعر المــوازي مــرة أخــرى.
ــا علــى أهميــة تكامــل وتناســق  5- البــد مــن التأكيــد هن
السياســات الماليــة والنقديــة وضمــان إســتمرار هــذا 

ــا.  ــات أكله ــذه السياس ــي ه ــى تؤت ــيق حت التنس
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يع حصاد المياه الفرص غير المستغلة من مشار

مهندس/ أباذر حسن بله
حصاد المياه - وحدة تنفيذ السدود

مقدمة: 
إن قضيــة الميــاه مــن القضايــا المتوغلــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة بــدءا 
مــن تحســين الميــاه والصــرف الصحــي وإنتهــاءا بالقضــاء علــى الجــوع والفقر، 
لذلــك تقتضــي ضمــان تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة فــي العــام 2050 م مضاعفــة 

إنتــاج العالــم مــن األغذيــة.
ــة  ــل الزراعي ــين المحاصي ــك تحس ــب ذل ــوف يتطل  وس
ــاه  ــتراتيجية إدارة المي ــي اس ــا ف ــر جذري ــادة التفكي وإع
وسياســتها. تظــل تقنيــة حصــاد الميــاه أحــد اآلليــات 
الهامــة لتنميــة المــوارد المائيــة الموســمية والمتمثلــة 
ــا  ــتفادة منه ــن االس ــن م ــى نتمك ــار حت ــاه األمط ــي مي ف
ــاه شــرب  ــة مــن مي ــة المختلف ــي االســتخدامات الحياتي ف
الفقــر  وزراعــة وإنتــاج حيوانــي وبالتالــي محاربــة 

والجــوع والبطالــة وغيرهــا.
ــي  ــة ف ــة والتنموي ــة الزراعي ــتراتيجيا النهض ــعي اس تس
ــي  ــل ف ــداف تتمث ــن األه ــدد م ــق ع ــى تحقي ــودان إل الس
تحقيــق األمــن الغذائــي عبر ذيــادة اإلنتاجية ورفــع كفاءة 
ــث نظــم  ــر وتحدي ــر وتطوي ــف حــدة الفق ــاج وتخفي اإلنت
ــة واالســتغالل  ــة المــوارد الطبيعي ــة وحماي ــري وتنمي ال

ــة. األمثــل للطاقــات فــي كافــة القطاعــات التنموي
لذلــك جــاء برنامــج حصــاد الميــاه والــذي انتظــم معظــم 
مناطــق الســودان فــي الريــف والحضــر استشــعارا 
للمســتقبل فــي ظــل التغيــرات المناخيــة. تمثــل مشــاريع 
الهامــة  االســتراتيجيات  فــي  أولويــة  الميــاه  حصــاد 
ــوم  ــي تق ــة والت ــة والتنموي ــة الزراعي ــروع النهض لمش
علــى االهتمــام بمــوارد الميــاه واالســتغالل األمثــل لهــا 
ــل  ــتراتيجية مث ــداف االس ــن األه ــة م ــق مجموع وتحقي
محاربــة العطــش وســقيا الحيــوان وتحقيــق االكتفــاء 
مــن  اليومــي  واالســتهالك  المحاصيــل  مــن  الذاتــي 
الخضــروات المســتهلكة يوميــا وإثــراء الغطــاء النباتــي 
ــادة الدخــل  ــق فــرص عمــل وزي ــة المراعــي وخل وتنمي
ــة  ــة لألهــداف األخــرى المتمثل الشــخصي هــذا باإلضاف
فــي تحســين الظــروف الصحيــة والبيئيــة وغيرهــا. 
ــاريع  ــذه المش ــج ه ــس نتائ ــع أن تنعك ــن المتوق وكان م
علــى األوضــاع االجتماعيــة فــي مناطــق حصــاد الميــاه 

بتطويــر المناطــق الريفيــة وخلــق فــرص عمــل وتســاهم 
فــي ذيــادة الدخــل الشــخصي ورفــع مســتوي المعيشــة إال 
أن معظــم هــذه المشــاريع لــم تســتغل االســتغالل األمثــل 
ولــم تحقــق مجموعــة مــن األهــداف التــي كان باإلمــكان 
أن تتحقــق حيــث انحصــر اســتخدام هــذه المشــاريع 
فــي ســقيا اإلنســان والحيــوان مــع العلــم بــأن مجموعــة 
األهــداف األخــرى كان يمكــن أن تتحقــق مصاحبــة 
ــان  ــاه الشــرب لإلنس ــى  مي ــر عل ــقيا دون التأثي ــع الس م
والحيــوان . عليــه ســوف نتنــاول فــي النقــاط التاليــة 
ــر مســتغلة مــن  مجموعــة مــن الفــرص الضائعــة والغي

ــاريع. ــذه المش ه

 :)Berm( 1. الزراعة في منطقة البيرم
ــدوق  ــا لصن ــة العلي ــن النهاي ــة بي ــاحة الواقع ــي المس وه
مســاحة  هــي  للحفيــر  الواقيــة  والردميــات  الحفيــر 
يتــراوح عرضهــا مــن 8 – 10 متــر أو تســاوي ضعــف 
ــر،  ــداد طــول وعــرض الحفي ــى امت ــر وعل عمــق الحفي
هــذه المســاحة يمكــن زراعتهــا بالخضــروات والبطيــخ 
والشــمام والقــرع وغيرهــا مــن الخضــروات والتــي 
ــروات  ــن الخض ــي م ــتهالك اليوم ــر االس ــا توف بدوره

زراعة البيرم بالقرع – حفير العطشان والية سنار
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ــة  ــن خــالل المتابع ــف م ــن لألس ــكان المنطقــة ولك لس
ــتغلة. ــر مس ــاحة غي ــذه المس ــرك ه تت

 2. الزراعة بين جناحي الحفير:
الحفيــر  جناحــي  بيــن  المحصــورة  المســاحة  وهــي 
ــر وهــي مســاحة  ــاه للدخــول للحفي ــع المي بغــرض تجمي
كبيــرة تكــون ممتلئــة بالميــاه وبعــد انحســار الميــاه 
رطوبــي  محتــوي  ذات  تربــة  ورائهــا  تخلــف  منهــا 
ــه يمكــن اســتغالل هــذه المســاحة بزراعــة  ــي وعلي عال
الخضــروات والمحاصيــل ذات الــدورة القصيــرة والتــي 
ــرك مــن  ــا تت ــرة أيضــا اتضــح أنه ــة كبي ــاج لكمي ال تحت

ــتغالل. ــر اس غي

ب�حيرات  في  السمكي  والاستزراع  الزراعة   .3
السدود:

تعتبــر الســدود مــن تقنيــات حصــاد الميــاه المتعــددة 
األهــداف  مــن  تحقــق جملــة  أن  األغــراض ويمكــن 
البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ويمكــن لجميــع هــذه 
األهــداف مجتمعــة دون التأثيــر علــى الهــدف الرئيســي 
ــة  ــن الزراع ــه فيمك ــوان ( علي ــان والحي ــرب اإلنس )ش
ــروات  ــاه )بالخض ــار المي ــد انحس ــد بع ــرة الس ــي بحي ف
والمحاصيــل ( كمــا فــي ســد األعــوج )تندلتــي ( حيــث 
الباميــة والعجــور والتبــش والبطيــخ ،  يتــم زراعــة 
كذلــك يمكــن نثــر أصبغيــات األســماك فــي بحيــرة الســد 
ــماك  ــد األس ــدة كصي ــل جدي ــرص عم ــق ف ــي خل وبالتال
ــدود  ــض الس ــر بع ــك توف ــروات وكذل ــة الخض وزراع
االطمــاء والتــي يمكــن أن تســتغل فــي صناعــة الطــوب 
ــر  ــي توفي ــاهم ف ــدة تس ــل جدي ــة عم ــا فرص ــي أيض وه

مــواد البنــاء وتســاهم فــي زيــادة الدخــل الشــخصي ولكن 
ــك  ــل وهنال ــم تســتغل معظــم الســدود االســتغالل األمث ل
ــك ســد  ــال لذل ــر مث ــة وخي ــرص الضائع ــد مــن الف العدي
العطشــان بواليــة ســنار هــذا الســد يوفــر 2 مليــون متــر 
مكعــب مــن الميــاه ســنويا  حيــث يهــدف هــذا الســد لنثــر 
ــعة  ــبة للس ــن نس ــوان ولك ــقيا الحي ــة وس ــاه للزراع المي
ــتهالك  ــوق اس ــي تف ــد والت ــذا الس ــرة له ــة الكبي التخزيني
الحيــوان فــإن معظــم هــذه الميــاه تتبخــر وتبقــي بحيــرة 
ــاحة  ــتغالل إال مس ــر دون اس ــار وتبخ ــد انحس ــد بع الس
صغيــرة تــزرع بالتســاوي وكان مــن الممكــن أن يصبــح 
ــي  ــر االســتهالك المحل ــذا الســد مزرعــة أســماك توف ه
مــن األســماك وتوفــر فــرص عمــل للكثيــر مــن العمــال 

ــادة الدخــل . ــي زي ــي تســاهم ف وبالتال

 4. الري التكميلي:
 عــادة مــا يعــزى ســبب فقــدان المحاصيــل إلــى موجــة 
جفــاف مفاجئــة فــي مرحلــة زراعية مهمة خالل الموســم 
الزراعــي مثــل فتــرة اإلزهــار ومــرور عــدة أســابيع مــن 
دون نــزول أمطــار أمــر وارد ومعتــاد وربمــا يحــدث في 
كل موســم وتأثيــره يكــون مدمــرا فــي بعــض األحيــان. 
لقــد صــار هطــول األمطــار أكثــر تغلبــا وتعقيــدا وكذلــك 
كميــة الميــاه المفقــودة تفاقــم مــن صعوبــة الزراعــة فــي 
مناطــق الزراعــة المطريــة وأن معظــم األمطــار التصل 
إلــى المحاصيــل لذلــك مــن الممكــن االحتفــاظ بميــاه 
ــاه  ــل المي ــا وتحســين تغلغ األمطــار مــن خــالل تجميعه
ــاد  ــة حص ــتخدام تقان ــالل اس ــن خ ــك م ــة وذل ــي الترب ف
الميــاه وذلــك بعمل مســاطب وتــروس لالحتفــاظ برطوبة 
التربــة أو باســتخدام الســدود والحفائــر وتحويلهــا 
ــول ، يمكــن لهــذه األنظمــة  ــا نحــو الحق أو رفعه
أن تحجــز مــن المــاء مــا يعــادل أو يقــل عــن 
ــاه الســاقطة فــي موســم األمطــار مــا  ــدار المي مق
يكفــي لعبــور فتــرات الجفــاف التــي تمتــد وذلــك 
باســتخدام الميــاه التــي تــم حصدهــا كــري تكميلــي 
فــي فتــرة انقطــاع هطــول األمطــار . ولقــد أثبتــت 
ــي  ــق فف ــده مناط ــي ع ــا ف ــة جدواه ــذه التجرب ه
الهنــد أنعشــت الحكومــة طــرق حصــاد الميــاه 
ــن  ــل م ــة المحاصي ــع إنتاجي ــي رف ــهم ف ــا أس مم
قرابــة طــن للهكتــار إلــى 5 طــن للهكتــار الواحــد.

زراعة التبش والبطيخ بحيرة سد األعوج النيل األبيض
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ــر  ــرص الغي ــداف والف ــن األه ــر م ــك أيضــا الكثي وهنال
ــن أن  ــي يمك ــاه والت ــاريع حصــاد المي ــن مش ــتغلة م مس
تســاهم فــي تحقيــق أهــداف النهضــة التنمويــة والزراعية 
فــي البــالد وألن الهــدف االســمي لمشــاريع حصــاد المياه 
ــاه الشــرب لإلنســان  ــر مي ــى توفي ــط عل ــرا فق ــس حك لي
والحيــوان لذلــك يجــب الخــروج بمشــاريع حصــاد الميــاه 
مــن المفهــوم الضيــق والمتمثــل فــي الســقيا إلــي مفهــوم 
أوســع ويجــب أن ننظــر لمشــاريع حصــاد الميــاه بنظــرة 
ثاقبــة وشــاملة ويجــب أن ننشــر ثقافــة الوعــي بيــن 

ــاه  ــاريع حصــاد المي ــة ومناطــق مش ــات الريفي المجتمع
بضــرورة االســتفادة القصــوى مــن هــذه المشــاريع وذلك 
ــم  ــة وتقدي مــن خــالل ورش العمــل والحمــالت التوعوي
ــذه  ــدوي ه ــت ج ــي أثبت ــارب الت ــة والتج ــاذج الحي النم
المشــاريع ويجــب عمــل دراســات اقتصاديــة واجتماعيــة 
وبيئيــة علــى المشــاريع المنفــذة لمعرفــة األثــر والمردود 
ــا  ــة م ــذه المشــاريع لمعرف االقتصــادي واالجتماعــي له

إذا كانــت هنالــك فائــدة تحققــت أم ال.

صناعة الطوب بسد األعوج النيل األبيض

زراعة العدسية ببحيرة سد أبوقرود - والية سنار
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إمكانية التوصل إلى إتفاق بين دول 
حوض النيل بشأن تقاسم وإستخدام 

مياه النيل 
مهندس/ رقية الجيلاني الحسين علي

الجهاز الفني للموارد المائية

ســاعدت اإلتفاقيــات وبرامــج التعــاون الســابقة إلــى حــدٍّ 
كبيــر علــى تنظيــم إســتغالل المــوارد المائيــة فــي حوض 
النيــل لفتــرة طويلــة ، لكــن التخطيــط المســتقبلي للمــوارد 
المائيــة وتطويرهــا وإســتغاللها فــي الحــوض يعتمــد 
فــي المقــام األول علــى وجــود إطــار مؤسســي قانونــي 
ــل  ــوض الني ــن دول ح ــاون بي ــاري للتع ــاق اإلط ، اإلتف
ــو  ــل ، ه ــوض الني ــادرة ح ــات مب ــد مكون )CFA( كأح
نقطــة تحــول مــن النــزاع السياســي الســابق علــى ميــاه 
ــوارد  ــة الم ــاريع  تنمي ــذ مش ــي تنفي ــة ف ــل واألحادي الني
للمشــروعات  الجــاد  والبنــاء  التعــاون  إلــي  المائيــة 

ــن دول الحــوض.  ــة بي ــتركة المتبادل المش
ومصــر  إثيوبيــا  وقعــت   ، 2015م  مــارس   21 فــي 
والســودان إتفاقيــة إعــالن مبــادئ ســد النهضــة األثيوبي. 
ــع القاهــرة  ــال توقي ــاك تســاؤالت بشــأن إحتم ــت هن كان
أن  الســيما  “عنتيبــي”،  اتفاقيــة  علــى  والخرطــوم 
القاهــرة والخرطــوم تتحفظــان علــى “عــدم النــص علــى 
اإلســتخدام العــادل والمنصــف للمــوارد، بمــا تشــمله مــن 
ــة”.  ــاه العذب ــة للمي ــون مكون ــة تك ــاه جوفي ــار ومي أمط
ــى  ــودان عل ــر والس ــت مص ــظ، وقع ــذا التحف ــم ه ورغ
ــدور حــول  ــذي ي ــا، وال ــادئ مــع أديــس أباب إعــالن المب
ــوارد. ــن الم ــث ع ــل، دون الحدي ــر الني ــاه نه ــيم مي تقس

يَُعــد اإلطــار التعاونــي القانونــي المؤسســي لحــوض 
النيــل )CFA( معاهــدة متوازنــة تعتمــد علــى حقيقــة أن 
نهــر النيــل ينتمــي إلــى جميــع الدول المشــاطئة الـــ11.  و 
تعتمــد اإلتفاقيــة مبــدأ االعتــراف والتعــاون مــع الطــرف 

اآلخــر.
 )CFA( التعاونيــة  اإلطاريــة  االتفاقيــة  نــص  يحــدد 
بــاإلدارة  الخاصــة  واإللتزامــات  والحقــوق  المبــادئ 
التعاونيــة وتنميــة المــوارد المائيــة لحــوض النيــل. بــدال 
ــة« أو مخصصــات إســتخدام  ــد »حقــوق عادل مــن تحدي
الميــاه ، وتعتــزم المعاهــدة وضــع إطار »لتعزيــز اإلدارة 
المتكاملــة ، والتنميــة المســتدامة ، واإلســتغالل المتناســق 

ــا  ــاظ عليه ــك الحف ــي الحــوض ، وكذل ــاه ف ــوارد المي لم
وحمايتهــا لفائــدة األجيــال الحاليــة والمســتقبلية ». ولهــذا 
الغــرض ، تتوخــى المعاهــدة إنشــاء آليــة مؤسســية دائمــة 
، هــي لجنــة حــوض نهــر النيــل.  و تعمــل اللجنــة علــى 
تعزيــز وتســهيل تنفيــذ CFA وتســهيل التعــاون بيــن 
ــوض  ــى وإدارة ح ــاظ عل ــي الحف ــل ف ــوض الني دول ح

نهــر النيــل ومياهــه.
يمكــن أن تلعــب المعاهــدة دوراً رئيســياً فــي تحفيــز النمو 
اإلقتصــادي ، والحــد مــن الفقــر ، وتســهيل التكامــل 
اإلقليمــي ، وتعزيــز الســالم واإلســتقرار اإلقليمييــن. 
وســيمثل إعتمادهــا مــن جانــب جميــع دول الحــوض 
عالمــة علــى التزامهــا بالتعــاون فــي تطويــر وإســتخدام 
مواردهــا المائيــة المشــتركة. ومــن شــأن  ذلــك أن يســهل 
الوصــول إلــى التمويــل الدولــي والعالقــات مــع شــركاء 

ــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص. التنمي
كان الشــرط اإلثيوبــي لإلنضمــام إلــى مشــروع التعــاون 
يشــمل  أن  هــو  النيــل(  حــوض  )مبــادرة  اإلقليمــي 
المشــروع إعــداد إتفاقيــة إطاريــة تحــدد المبــادئ العامــة 
لتنظيــم وإســتغالل ميــاه النهــر لصالــح شــعوبه , وذلــك 
مــن خــالل تفــاوض دول الحــوض حولهــا ووصــوالً 
إلــى إنشــاء مفوضيــة لحــوض النيــل , والهــدف مــن 
ــى التعــاون مابيــن  ــة هــو اإلشــراف عل إنشــاء المفوضي
 . النهــر  إدارة وتنظيــم إســتغالل  فــي  الحــوض  دول 
ــد  ــة أح ــة اإلطاري ــون اإلتفاقي ــى أن تك ــاق عل ــّم اإلتف وت

ــل .. ــوض الني ــادرة ح ــات مب مكون
ــع  ــل التوقي ــع الني ــّررت دول مناب ــو 2010م ق ــي ماي  ف
ــدة  ــى المعاهــدة الجدي ــة عل ــة عنتيبــي األوغندي فــي مدين
واحــد  عــاٍم  مهلــة   والخرطــوم  القاهــرة  ومنحــت   ,
لإلنضمــام إذا رغبتــا فــي ذلــك ، وتنــص إتفاقيــة عنتيبــي 
النيــل  مبــادرة حــوض  بيــن دول  التعــاون  أن  علــى 
يعتمــد علــى اإلســتخدام المنصــف والمعقــول للــدول مــن 
المــوارد المائيــة لنهــر النيــل ، وأعلنــت أديــس أبابــا عــن 
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ــى البرلمــان  ــي ( إل ــة )عنتيب ــة اإلطاري إرســالها لإلتفاقي
 , ســارية  تُصبــح  وبعدهــا  عليهــا  للتصديــق  تمهيــداً 
ــي ســتكون  ــل والت ــة حــوض الني وســيتم إنشــاء مفوضي
معنيــة بــإدارة مــوارد النهــر وتحقيــق اإلســتغالل العــادل 
ــي  ــي تنته ــة عنتيب ــريان إتفاقي ــرد س ــل. وبمج ــاه الني لمي

ــودان . ــر والس ــي مص ــة لدولت ــص التاريخي الحص
اإلنجليزيــة  باللغتيــن  تــّم صياغتهــا  عنتيبــي  إتفاقيــة 
والفرنســية، وتتكــّون مــن 43 مــادة موزعــة علــى 6 
ــن أن  ــن الممك ــي، م ــي الدول ــواب, و بموجــب القانون أب
تدخــل اتفاقيــة »عنتيبــي« حيــز التنفيــذ في حــال مصادقة 
ثلثــي دول حــوض النيــل )6 مــن أصــل 10حيــث أن 
جنــوب الســودان لــم يكــن دولــة مســتقلة عندمــا تــّم 
وضــع هــذا الشــرط ( وفعليــاً لــم تصــدق ســوى 5 دول، 
مــا يعنــي أنــه فــي حــال تصديــق بورنــدي )وقعــت ولــم 

ــارية. ــة س ــتصبح اإلتفاقي ــدق(، س تص
تــم اإلتفــاق بيــن كافــة دول النهــر علــى 40 بنــداً منهــا، 

وظلــت الخالفــات تــدور حــول ثالثــة محــاور وهــي:
ــل،  ــى الني ــام عل ــاريع تق ــأي مش ــبق ب ــار المس • اإلخط
فإتفاقيــة عــام 1959 تنــص علــى ضــرورة إخطــار دول 
المنبــع لــدول المصــب بــأي مشــاريع أو خطــط مســتقبلية 
ــذا  ــدد ه ــم تح ــدة فل ــة الجدي ــا اإلتفاقي ــر.. أم ــق بالنه تتعل
اإلخطــار بشــكل واضــح.. بــل إنهــا حــددت ســتة أشــهر 
لــدول المصــب للــرد علــى اإلخطــار بمشــاريع دول 
ــم تــرد دول المصــب خــالل ســتة أشــهر  ــع، وإذا ل المنب

ــاً! تعتبــر موافقــة عليهــا تلقائي
• التصويــت باألغلبيــة فــى اإلتفاقيــة الجديــدة، وهــذا 
يمنــح الــدول الســت الموقعــة.. وربمــا تزيــد. القــدرة 
ــر كل  ــا وتمري ــت لصالحه ــة التصوي ــم عملي ــى حس عل
المشــاريع.. حتــى لــو أضــرت بــدول المصــب. وتحديــداً 
ــات القديمــة إلــى ضــرورة  مصــر، بينمــا تشــير االتفاقي
الموافقــة باإلجمــاع علــى المشــاريع والخطــط المســتقبلية 

ــل. ــة لنهــر الني الحيوي
• إدراج حقــوق مصــر والســودان التاريخيــة والقانونيــة 
ــدة مــن محــاور الخــالف األساســية  ــة الجدي ــي اإلتفاقي ف
بيــن مصــر والســودان مــن ناحيــة وبيــن الــدول الســت 
ضمــن  الســابقة  االتفاقيــات  إدراج  رفضــت  التــي 
االتفاقيــة اإلطاريــة الجديــدة.. ووافقــت علــى ضمهــا إلــى 
ــوة  ــى بق ــر وال تحظ ــة للتغيي ــق قابل ــا، والمالح مالحقه

ــا. ــة ذاته االتفاقي
وتشــير اإلتفاقيــة فــي كل بنودهــا أيضــاً إلــى أنهــا حاكمــة 

لعالقاتهــا وأن مبــادرة حــوض النيــل هــي أســاس التكامل 
ــول  ــوار ح ــاس للح ــقة وأس ــتدامة والمتس ــة المس والتنمي
مــوارد النهــر حمايــة لحقــوق »أجيــال المســتقبل«.. 
ومؤكــدةً رغبتهــا فــي تأســيس »منظمــة أو مفوضيــة « 

تديــر مــوارد نهــر النيــل وتحقــق تنميــة متوازنــة.
بحقوقهمــا  والســودان  مصــر  تمّســك  أن  الواقــع 
ــا ورد  ــى م ــرّده إل ــس م ــل لي ــاه الني ــي مي ــة ف التاريخي
بشــأن هــذه الحقــوق فــي اتفاقيــات نهــر النيــل، خاصــة 
اتفاقيتي1929و1959فحســب، وإنمــا هــو أبعــد مــن 
ــاه  ــى إســتعمال ظاهــر لمي ــر فمــرده أساســا إل ــك بكثي ذل
ــى اإلطــالق،  ــق عل ــه عائ ــل آلالف الســنين ال يعوق الني
ــود  ــخ دون وج ــي التاري ــارة ف ــدم حض ــه أق ــت علي قام
ــاً  ــد كان مقيم ــن أي أح ــراض م ــا إعت ــه، ودونم ــل ل بدي
ــاف النهــر،  ــى ضف طــوال هــذه اآلالف مــن الســنين عل
ــي  ــوا ف ــر كان ــارج مص ــا خ ــن عليه ــيما وأن المقيمي س
غيــر حاجــة إليهــا إلفــراط المطــر حيــث يقيمــون , كذلــك 
ــد  ــة العه ــي حديث ــق وه ــة أن تتف ــدول األفريقي ــف لل كي
باالســتقالل فــي أوائــل الســتينيات مــن القــرن الماضــي 
ــى التســليم  ــة عل ــد إنشــائها لمنظمــة الوحــدة اإلفريقي عن
بالحــدود المتوارثــة عــن اإلســتعمار برغــم بهــا عيــوب 
العالقــات  فــي  اإلســتقرار  علــى  حفاظــاً  وتشــوهات 
الدوليــة، ثــم تثيــر بعــض دول حــوض النيــل مســألة أن 
ــر  ــا غي ــات إســتعمارية وأنه ــر هــي إتفاقي ــات النه إتفاقي
ملزمــة لهــا، متناســية أن حقــوق مصــر فيهــا ليــس 
ــم  ــات فحســب، وإنمــا إســتعمال دائ مردهــا هــذه االتفاقي
ومســتمر وظاهــر ومســتقر آلالف الســنين الســابقة، وأن 
ــن  ــات بي ــدد فعــال اإلســتقرار والعالق ــا يه ــث عنه الحدي

دول حــوض النيــل ..
ــودان باإلخطــار  ــق بتمســك مصــر والس ــا يتعل ــا فيم أم
ــل  ــا العم ــي يجــري عليه ــا لإلجــراءات الت المســبق وفق
ــة،  ــن الني ــه حس ــا يفترض ــو مم ــي، فه ــك الدول ــي البن ف
الدوليــة،  األنهــار  بميــاه  المنصــف  االنتفــاع  ومبــدأ 
وتؤكــده كل الوثائــق الدوليــة ذات الصلــة وفيمــا يتعلــق 
ــة، أو أي  ــل االتفاقي ــأن تعدي ــي ش ــت ف ــألة التصوي بمس
مــن مالحقهــا، فإنــه مــن البديهــي أن إختــالف المصالــح 
القائــم أو المحتمــل فــي المســتقبل بيــن دول المنابــع، 
ــل، ودول  ــة نهــر الني ــي حال ــة الســاحقة ف وهــي األكثري
المصــب، وهــي األقليــة الضئيلــة فيــه، ســيجعل دول 
المنابــع قــادرة دون شــك علــى تغييــر مــا تشــاء مــن بنــود 
ــة  ــت باألغلبي ــا كان التصوي ــا، إذا م ــة ومالحقه اإلتفاقي
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ومــن ثــم فــإن مصــر والســودان ســتكونان فــي موقــف 
شــديد الضعــف عنــد التفكيــر فــي تعديــل مقترحاتهــا، أو 
تقترحــات دول المنابــع أو بعضهــا وهكذا فــإن إعتبارات 
السياســة والمصالــح المتعارضــة قــد حالــت حتــى وقتنــا 
إتفــاق يرضــي جميــع  إلــى  الوصــول  الراهــن دون 
األطــراف  وينظــم اإلنتفــاع بميــاه نهــر النيــل رغــم مــا 
هنــاك مــن إمكانــات ضخمــة للمنافــع المشــتركة بينهــا .
ــل  ــن أن تدخ ــن الممك ــي، م ــي الدول ــب القانون و بموج
اتفاقيــة »عنتيبــي« حيــز التنفيــذ فــي حــال مصادقــة ثلثي 
دول حــوض النيــل )6 مــن أصــل 10حيــث أن جنــوب 
ــّم وضــع هــذا  ــدا ت ــة مســتقلة عن ــم يكــن دول الســودان ل
ــي  ــا يعن ــم تصــدق ســوى 5 دول، م ــاً ل الشــرط ( وفعلي
أنــه فــي حــال تصديــق بورنــدي )وقعــت ولــم تصــدق(، 

ســتصبح االتفاقيــة ســارية.
إلــى  نشــير  أن  بمــكان  األهميــة  مــن  فإنــه  وعليــه   
علــى  والســوداني  المصــري  التنســيق  ضــرورة 

 , والفنــي  السياســي  المســتويين 
والنظــر للمتغيــرات الجيوبوليتيكيــة 
أعالــي  فــي  والهيدروبوليتيكيــة 
 , فاحصــة  بعيــن  النيــل  حــوض 
وعمليــة  واقعيــة  حلــول  وتقديــم 
علــى  وتســاعد  التعــاون  تدعــم 
العمــل المشــترك لقيــام مفوضيــة 
ــل لدعــم إدارة المــوارد  حــوض الني
المائيــة بالحــوض ولتحقيــق التنميــة 
ــاوز  ــة لتج ــدت آلي ــة إذا وج اإلقليمي
وتبنــي  الثالثــة   الخالفيــة  النقــاط 
صيــغ  بديلــة فــي اإلتفــاق تكــون 
أو  باإلجمــاع  القــرارات  فيهــا 
بوجــود الســودان ومصــر ضمــن 
األغلبيــة إذا لــم يتحقــق اإلجمــاع 
ــدأ  ــق مب ــص يحق ــي ن ــم تبن . وأن يت
اإلخطــار المســبق للتدابيــر المزمــع 
الدولتــان  تحتفــظ  إنشــاؤها,وأن 
ويُلحــق  البنــد14  تجــاه  بموقفهــا 
ــه  ــى أن تنظــر إلي ــك باإلطــار عل ذل
ــق  ــن طري ــد ع ــا بع ــة فيم المفوضي
هياكلهــا الداخليــة , وســوف يتحقــق 

التعــاون أيضاً بقيام مشــروعات مشــتركة تُدعم بواســطة 
الجهــات المانحــة للمبــادرة اآلن , خــالف ذلــك فــإن دول 
أعالــي النهــر ســتقوم منفــردة بالمضــي قدمــاً فــي تنفيــذ 
مشــروعاتها األحاديــة وينهــار التعــاون وتتضــّرر علــى 

اثــر ذلــك كل دول الحــوض.   
ــل  ــوض الني ــدول ح ــة ب ــروف الحالي ــإن الظ ــراً ف واخي
ــه  ــم في ــاّء يت ــاد والبن ــاون الج ــن التع ــداً م ــي مزي تقتض
ــع دول حــوض  ــة لحســن الجــوار م ــي سياســة فاعل تبنّ
النيــل ,واالعتــراف فيهــا  بمصالــح الــدول األخــرى 
وتنميــة وتطويــر المشــروعات المشــتركة , وتحويــل 

ــاون .. ــة للتع ــة حقيقي ــى فرص ــزاع إل الن



يوليو 2018م32

هيدروليكاـ

تلغرافات
من..... إلي.....
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تزحــف الثــورة التكنولوجيــة التــي تجتــاح العالــم لتمحــو 
آثــار الكثيــر مــن المســميات والمصطلحــات التــي ســادت 
حينــاً مــن الزمــن ،فــاآلي بــاد )IPad(  يزحــف ليمحــو 
مهــارة وفــن الخــط  لــكل اللغــات مختصــراً قواعــد 
ــي   ــا جن ــة ،مثلم ــردات غريب ــي مف ــا ف ــة ومضامينه اللغ
ــي االوركســترا الموســيقية  وأختصرهــا  االورغــن  عل
ــن  ــذوق م ــل ال ــاً أه ــك اآلذان حارم ــج  يص ــي ضجي ف
الموســيقيين مــن مهــارات العــزف علــي اآلالت بمختلف 
أنواعهــا، -حلــت الركاكــة فــي كل شــيء وحرمتنــا 
المشــفرة   العبــارات  ذات  القصيــرة   )SMS رســائل) 
ــن  ــوس م ــي نف ــوق ف ــح الش ــت ترش ــارات كان ــن عب م
ــر  ــال عب ــد أو مرس ــا البري ــات يحمله يطالعونها...خطاب
المســافات الطويلــة ،، ال ينقصنــا شــيء ســوي عــدم 
مشــاهدتكم الغاليــة وغابــت المخاطبــات الرصينــة حتــى 
ــرة  ــدث بنب ــت تتح ــات كان ــة ..خطاب ــن الدول ــي دواوي ف
رصينــة  تشــاهد فيهــا مالمــح وقــوة الشــخص المرســل . 
أحــد تلــك الوســائل المجنــي عليهــا كان التلغــراف  وهــو 
جهــاز اتصــال إلرســال الرســائل العاجلــة واألخبــار 
المولود....خبــر  ...بشــارة  العاجــل  النقــل   .. الهامــة: 
المــوت والــذي يصــاغ فــي عبــارة )فــالن خطــر( وأيضاً 
ــن مختلــف اإلدارات فــي  ــي التنبيهــات المســتعجلة  بي ف
الدولــة ..وهــو مــا نحــاول القيــام بــه فــي هــذه الصفحــات 
ــر مــن  ــدع التلغــراف وبعــد أكث ــك المب إعــادة لســيرة ذل
ثالثيــن عامــاً نبــث عبــره رســائل مضمونهــا التواصــي 
بالحــق والصبــر علــي الحــق الُمــٌر ، ومــرآة نــري 
ــه  ــي نعــدل مــا يمكــن تعديل ــا الحقيق فيهــا أنفســنا وواقعن
،متبصريــن لغــد مشــرق ومفعــم بالحيويــة والقــوة حيــث 
ــار  ــم يضــج  بالفوضــى وتي ــاء فــي عال ال مــكان للضعف
طوفانــه الجــارف الــذي يقتلــع كل شــيء إال الراســخون 
علمــاً ومعرفــةً، وحفاظــاً علــي مــورد هــام وغالــي وثــر 

هــو مواردنــا البشــرية  مــن العامليــن فــي كل القطاعــات 
بمختلــف  درجاتهــم وتأهيلهــم وخبراتهــم تشــهد لهــم 
ماضــي األيــام بمــا قدمــوا لهــذا البلــد فــي كل المجــاالت 
،وشــهادة نفتخــر ونعتــز بهــا  لســمعة طيبــة قوامهــا 
ــالد  ــي ب ــوا ف ــن عمل ــة للذي اإلخــالص والصــدق واألمان
المهجــر فكانــوا خير ســفراء لوطنهــم  وأجبــروا القاصي 
والدانــي علــي إحترامهــم وتبؤهــم أعلــي المناصــب خيــر 

ــي كفاءتهــم .  ــل عل دلي

وزير  السيد  إلي   .. التلاميذ  أمور  أولياء  من 
الموقر والتعليم  بية  التر

ــة    ــم الخــاص جــذب كل الخبــرات المتمكن عاجــل، التعلي
ــة  ــك  ...أي محاول ــتحقوا ذل ــاء ويس ــم العط ــزل له ..أج
ــم  ــالح حاله ــر إص ــة  غي ــدارس الحكومي ــم للم إلعادته
..التعليــم ســيكون  ...وعلميــاً  ســتكون فاشــلة  ماديــاً 
ــاً للجميــع وذو قيمــة  عندمــا يتــرك طــالب الطــب  جاذب
والصيدلــة والهندســة  كلياتهــم ليلتحقــوا بمعهــد المعلميــن 
العالــي! النســب التــي تدخــل كليــة التربيــة ضعيفــة جــداً؟ 
وفاقــد الشــيء ال يعطيــه! ..أعيــدوا خطــة اختيــار الــكادر 
وبمنهــج صــارم يعلــي مــن قيمــة مــن يمتهنــون المهنــة  
محمــد  ســيدنا  نبــوءة  .....ســتتحقق  معنويــاً  ماديــاً.. 
)ص(: مــن أراد الدنيــا واآلخــرة فعليــه بالعلم...اســتثمار 
مضمــون طويــل األجــل ،وتقليــل لنزيــف عقولنــا الدامــي 

ــاً لخــارج الوطــن ولنجتهــد لجعــل االمــر جاذب

 من  المواطن...إلي قائد شرطة المرور
تحيــة إعــزاز ..إحتــرام ...تقديــر ألفــراد يقفــون فــي 
ــان  ــازات ودخ ــول بغ ــواء معل ــقون ه ــر ...يستنش الهجي
ــت  ــض التفل ــاع بع ــط إيق ــي ضب ــدون ف العربات...يجته
فــي طــرق المــرور حمايــةً  لنــا مــن بعــض الطيــش.....
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نكــون جمعيــة - هــم منــا – تناولهــم الماء والطعــام ---إن 
أمكــن ذلك-----وهــم وقوفــاً فــي تلــك المشــاهد العصيبــة 
دمــاء وإصابــات الحــوادث المرورية...مهمــا قســوا فــي 
تحريــر المخالفــات ----فهــم منــا ولنشــعرهم بذلــك-
ــالج ،  ــة  الع ــم الخاص ــر إحتياجاته ــد تدب ــيد القائ --الس
التعليم،الســكن ,حصالــة مــا بعــد الخدمــة وتفقــد أحوالهــم 

ــر إبداعــاً. ــوا أكث مــن ورائهــم ...يكون

من جوعي العالم ....إلي السيد وزير الزراعة 
السوداني 

نصــدق ونتيقــن ونحــن نشــاهد مــوارد الســودان المهولــة 
ــرات... ــة الشاســعة ..والخب ــاه االراضــى الخصب ...المي
وكل منظــر نشــاهده فــي الســودان لتلــك الممتلــكات 
ــة(  ــارة  )الغريب ــك العب ــه تل ــن خالل ــري م ــة ن الضخم
ــا  ــة إمامن ــة ماثل ــم ،، حقيق ــذاء العال ــلة غ ــودان س ,, الس
ــة  ــة الكبــرى ال تقــل أهمي ...مشــاريع الســودان الزراعي
عــن هيئــة أركان الجيــش الســوداني..فاألمن الغذائــي 
يقــدم ويؤخــر بعــد وقبــل الخــوف أحيانــا ..حركــوا تلــك 
المشــاريع بــإرادة قويــة وســيصلنا قوتها...نثــق فــي 
إنتــاج الســودان ألي ســلعة تــرد منــه لنقائهــا وســالمتها 
ــروا  ــدك أث ــاء بل ــمدة فعلم ــدات واألس ــة المبي ــن حرك قن
ســاحات الغيــر خبــرة ومعرفــة وإبــداع فــي تالفــي 
آثــار تلــك السموم..نســعد بــأن نجــد ذرة وقديــد الســودان  
ــة  ــذ  من......والويك ــي  وأل ــب وأنق ــج ..أطي ــع الحجي م
الســودانية ) الــال يوقــة (  كبســوالت تعالــج قــرح المعــدة 
فــي العالــم المتحضــر ....وزيــت السمســم الســوداني 

يبــاع باألوقيــة كمســتحضر تجميــل طبيعــي نقــي هنــاك 
ايضــاً.

من خبرة الري المتراكمة ......إلي السيد وزير 
الموارد المائية و الري  و اللكهرباء

مــروي  مؤخراً..ســد  المنفــذة  الضخمــة  المشــاريع 
ــاه  ــة الرصيــرص ...حصــاد المي ...ســد ســتيت .....تعلي
...خطــوط الضغــط العالــي العابــرة للواليــات ....ضــرب 
مــن الخيــال  صــار حقيقــة ملموســة...جل الــكادر الــذي 
ــرة  ــة والغي ــه الهم ــوداني ..دفعت ــداع س ــذا اإلب ــع ه صن
الصعــاب  وتذليــل  وافــراً  العطــاء  إجــزال  ...وكان 
منهجــاً  ووجــود المهنــدس المخضــرم صغيــرون  الزيــن 
ــدود  ــذ الس ــة إلدارة تنفي ــظ موفق ــة ح ــرون  ضرب صغي
وغيــره مــن خبــرات الــري التــي اليشــق لهــا غبــار....
مصعــب مهنــدس موقع ســتيت فــى فيافي وكرب الشــؤك 
يجعــل مــن العمــل الــذي تــم اعجوبــة تبهــر كل مــن 
راى المشــهد....الصينيون العاملــون بالموقــع يقفــون لــه 
إحتراماً...وهشــام الفحــل رغــم مرضــه يمكــث بمــروي  
ــل  ــم ســكن اه ــا لخضــرة نضــرة ..وقبله ليحــول فلواته
الــري ادغــال فــي بيــارات الســوكى وعســالية  وكنانــة 
وخشــم القربــة وتشــهد القنــوات الممتــدة وآالف األطنــان 
مــن الســكر المنقــول فضــل هــذه المؤسســة العريقــة التــي 
ــر.......أن  ــن الده ــاً م ــال حين ــن اإلهم ــض م ــا بع طاله
تســتعين هــذه الــوزارة بخبــرات اجنبيــة لتصميــم قنــوات 
تذخــر  الموسســة  اعمــال هندســية وهــذه  أي  أو  ري 
ــر نرجــو أن اليكــون صحيحــاً  ــرات هــذا خب بهــذه الخب
وإن كان صحيحــاً فتلــك كارثــة كبــري فمهندســي الــري 
هــم األدرى بطبيعــة تصميــم القنــوات فــي الســودان 
ــاريع  ــا المش ــم توثقه ــة وخبراته ــي دول خارجي ــل وف ب
ــإن كان  ــة ف القائمــة اآلن فــي الســودان فــي دول خارجي
الخبــر صحيحــاً فأنــت ســيادة الوزيــر المعنــي بإصــالح 
ــدر بثمــن   ــز مهــول اليق ــي كن ــت عل ــك اؤتمن األمــر الن
وهــو صمــام امــان كفلــه المولــي ســبحانه وتعالــي لهــذا 
البلــد، الــري ومــوارده قــادرة علــي فعــل العجائــب مــن 
ــر  ــري )خبي ــر قنطــرة  ال ــى خفي ــوادر الهندســية حت الك
(...امــا عــن خبــراء تصميــم القنــوات فأســالوا عــن 
المهنــدس صديــق النــور وجمــع كبيــر فــي المشــروعات 
ــا  ــرة حمدن ــر؟ قنط ــي القناط ــداء عل ــف اإلعت .......اوق
ــد شــد ) مســاح  ــي ســوق  وق ــا  إل هللا  يخطــط  لتحويله
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المحليــة شــريطه ( لتبــاع دكاكيــن؟  حــرام وهللا.....
ــي  ــاً حــول مبان ــوا ســياجاً قوي ــا االفاضــل وضع جيرانن
وســموها  دائمــة  حراســة  بأكشــاك  عندهــم  الــري 
مدعومــة  للــري  شــرطة  تكويــن  مســتعمرة.....يجب 
بالقانــون لــردع مــن تســول لــه نفســه المســاس بمكونــات 
هــذه المنظومــة الحيويــة ...الــري هــو المــاء والمــاء هــو 
ــكادر الموجــود  ــل ال ــاة هوالمــال وتأهي االمــان هــو الحي
فــي المشــاريع العمالقــة ورفــع مســتواه المعيشــي كفيــل 
بجعــل هــذه الــوزارة الســيادية مــورداً للرفاهيــة والنمــاء 
المنفــذون  ....تحديــد  المحكمــة  الخطــط  .....وضــع 
...وهــم كثــر وليكــن تنشــيط وإختبــار للقــدرات المخفيــة  
والحافــز المجــزي   بعيــداً عــن مقصلــة البيروقراطيــة؟  
ــارك  ــن تش ــا ممك ــة م ــي الرئاس ــة( ؟؟ ف ــة كراك ) زيات
ســواق كراكــة فــي الخــال  الحافــز؟ واضحة......بعدهــا 
دوالر الخبــراء االجانــب  ســيكون مــن نصيــب جهابــزة 

الــري المبدعيــن الذيــن اقعدهــم اإلهمــال .......تم إســتالم 
ــارة . اإلش

من الناس الغلابة ...إلي بعض الغفافين 
ــن  ــن النظاميي ــاس ســوى إن كان م ــن الن درج بعــض م
ــه  ــع البوري ــي وض ــم عل ــة أحده ــتغل عرب ــن يس أو مم
)الطاقيــة العســكرية( أعلــي طبلــون العربة.....ليوصــل 
عبــارة ســاذجة ؟؟....أنــا شــخص مهــم ؟؟...ابتعــد ؟؟ 
ناســياً ومتناســيا كميــة الســخط والقهــر التي يجلبها لنفســه 
مــن جــراء ذلــك الفعــل ....المحترمــون مــن تلــك القــوات 
يجبــرون عامــة النــاس علــي احترامهــم بســلوكهم الطيب 
واألصيــل ......عقيــد يبنشــر لســتك عربــة شــخص كبيــر 
ــف مــع عامــة  ــر  .......وآخــر يق ــي عــز الهجي الســن ف
الــركاب فــي صــف التفتيــش للبصــات الســفرية  بســوبا  
ــرد األمــن بمالبســه العســكرية داخــل شــنطته  ليفاجــأ ف

وهــو برتبــة عميــد ركــن ...يعتــذر فــرد األمــن لــه ......
يــا ابنــي ده شــغلك....لنكن عاديــون فــي اســلوب تعاملنــا 

مــع اآلخريــن والهيبــة والتقديــر مــن رب العالميــن.
ــل  ــي توصي ــن عل ــمس الدي ــم ش ــهيد إبراهي ــاد الش واعت
بعــض عابــري الطريــق معــه وقصــة يرويهــا شــخص 
ركــب معــه وهــو بــزي مدنــي وانــداح  معــه فــي الحديث 
ودخــل) الغريــق( وعندمــا هــم بالنــزول شــكره واحــب 
ــاهلل  ــا اخــوك فــالن وتزورنــي ب ــه قائــال ان التعــرف علي
وأنــت رد إبراهيــم شــمس الديــن معرفــاً نفســه والدهشــة 
ــخص  ــم ش ــت إبراهي ــاهلل أن ــب ......ب ــان الراك ــد لس تعق

الديــن شمســياً
ــل  ــم .......آخــرون يربطــون أري ــا ت ــراف م ــي التلغ باق
ــات  ــة عرب ــالً هيئ ــاً ومنتح ــة متوهم ــي العرب ــي ف وهم
تتخفــي  الحيوانــات  ؟؟؟؟....اذكي/اغبــي  المخابــرات 
وتتلــون وهــي تــؤدي مهامهــا.....زي الحربويــة ...

تزجــون   انتــم  الغافلــون  ايهــا 
أنفســكم فــي متاهــات يصعــب 
إجابــة  ال  إذ  منهــا  الخــروج 
ــط ال يدخــل  ــك... الق ــم تل ألفعالك
الى مــكان مــا لــم يتحســب منافــذ 
المدفــوع  والمــال  الخــروج... 
لشــراء االريــل الوهمــي ضياعــاً 

ــاً  وهم
السيد وزير الدفاع 

السيد وزير الداخلية 
السيد مدير األمن والمخابرات 

ــات... ــك التفلت ــح تل ــي كب ــادرون عل ــم ق ــرون  انت الموق
ــت .  ــدار ...وصل ــوة و اقت ــة وق أصال

السيد  ........إلي  السودان  اهل  عموم  من 
ملحق .......إشارة  الزراعة  وزير 

بــات واضحــاً وجليــاً الرجــوع لمكوننــا الغذائــي األصلــي  
إنتــاج  المريــق ،،،،،المشــكلة  العيــش  الدخــن  الــذرة 

ــدة! ــاوي الجي التق
األصنــاف  أوجــدوا  الذيــن  العباقــرة  تحريــك  نرجــو 
ــات  ــن م ــم وم ــود منه ــو ..الموج ــت  ماي ــد طاب ود أحم
الزراعيــة بوابــة معرفــة  بالبحــوث  قابعــة  فأبحاثهــم 
الســودان.....وعلماء نفــس واجتمــاع  وساســة  ليقومــوا 
بنفــس الــدور الــذي قــام بــه منتجــي القمــح ليقتلعــوا 
مكوننــا االصيــل قبــل اكثــر مــن ثالثيــن عاماً....مرحــب 
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ــه  ــاً ب ــا االصيلة...مرحب ــار منافــس لمنتجاتن بالقمــح كخي
ــة..... ــه البيئي ــم متطلبات ــي تالئ ــي المواطــن الت ــار ف خي
نعيــن بــه مــن يحتاجه....ممكــن وآيــة الذكــر الحكيــم فــي 
ســورة يوســف عليــه وعلــي نبينــا افضــل الصــالة واتــم 
التســليم )فــي عــام يغــاث فيــه النــاس( والفعــل مجهــول 

ــماله ــي ش ــوادي إن كان يوســف ف ــوب ال ــد جن أكي

من موسيمين الحد .........إلي عموم الشعب 
السوداني

هــذه اإلشــارة وصلــت التلغرافنجــي متقطعــة لخلــل 
فــي الذبذبــات  ولكــن نقــرأ بيــن اســطرها تنبيهــات 
وتحذيــرات  وتعميمــات وتظهــر بعــض مــن الجمــل 
الجاهــز؟  الطمــع  الــدم أضــرار  ...الغــذاء وفصائــل 
ــون  ــى نك ــار  حت ــل نه ــك لي ــي بيت ــيس ف ــه الجواس أنتب
ــم  ــي الســوداني أصــل العال ــوروث الجين أصحــاء ...الم
أســتاذ عبــاس ...وليــه تبقــي عشــرة علــي الجماعــة مئــة 

أحس...كيفيــة التواصــل مــع ســت البيــت.... ... )الشــاي 
فكــي / البخــرات  (..........بــدون مقدمات...الطــالب 

ــة قراي
نرجــو أن تفــك طالســم تلــك اإلشــارة فــي لقاء آخــر بإذنه 
تعالــي .وتكــون تلغرافــات هــذه الصفحــة ود ومناصحــة 
إن  وعــذراً  العبــارات  ثقلــت  مهمــا  عليهمــا  وصبــر 
خدشــت او جرحــت أي شــعور فاألمــر برمتــه أن نكــون 
ــخ  ــات التاري ــي صفح ــا عل ــل أعماله ــب فضائ ــة تكت أم
ــة مــن  ــي ) ثل ويصــدق فيهــا قــول الحــق ســبحانه وتعال
ــي إحــدى  ــر ف ــن كثي ــن ( واب ــة مــن اآلخري ــن وثل األولي
التفاســير يقــول أن ثلــة مــن اآلخريــن هــم العــرب رعــاة 
اإلبــل مــن أهــل الســودان وكلنــا ثقــة وتفــاؤل حســن بأننــا 
ســنكون أفضــل وإن تــم ذلــك عبــر ميــالد عســير،فميالد 
األمــم المتحضــرة الراقيــة شــيء حتمــي وحتميــة الميــالد 

التعفــي مــن آالم المخــاض كمــا يقــال.
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الحشائش في مشروع 
خورأبوحبل الزراعي

مهندس زراعي/ محمد أحمد ميرغني
مشروع خورأبوحبل الزراعي

ــة الحشــائش عندمــا تنمــو فــي أماكــن غيــر  تكمــن أهمي
مرغــوب فيهــا بالتالــي النمــو المكثــف للحشــائش يــؤدي 
الــي تأثيــرات ســالبة مباشــرة علــي إنتاجيــة المحاصيــل 
ــح  ــون واض ــا يك ــث أن تأثيره ــري حي ــات األخ والنبات
مــن خــالل إنتاجيــة بعــض المحاصيــل وعــدم مكافحتهــا 

يــؤدي الــي نقــص فــي اإلنتاجيــة .
كمــا أن تأثيــر الحشــائش يكــون مــن خــالل دورهــا 
ــة،  ــر الغذائي ــاء، العناص ــي الم ــول ف ــي للمحص التنافس
المــكان وتلــوث المنتــج عنــد الحصــاد بالتالــي تقلــل مــن 
جودتــه وتزيــد مــن تكلفــة اإلنتــاج،  كذلــك تــأوي اآلفــات 
ــر  ــا تؤث ــري مم ــوات ال ــد قن ــي س ــل عل الحشــرية وتعم
علــي كفــاءة الــري وقــد تضــر بالحيوانــات الراعيــة عــن 
ــان  ــي اإلنس ــام عل ــر س ــا أث ــا أيض ــمم وله ــق التس طري
وتسســبب لــه الحساســية . بالتالــي ومــن خــالل هــذه 
التأثيــرات تتســبب الحشــائش بصــورة عامــة فــي خفــض 

ــة. ــاج واإلنتاجي اإلنت

الحشائش في مشروع خورأبوحبل الزراعي:
ــي  ــاريع الت ــن المش ــي م ــل الزراع ــروع خورأبوحب مش
لهــا أهميــة إقتصاديــة مــن خــالل المســاهمة فــي إنتــاج 
ــن  ــج األم ــي برنام ــال ف ــة ذات دور فع ــل غذائي محاصي
تنتــج  التــي  النقديــة  بالمنطقــة والمحاصيــل  الغذائــي 

ــة. ــة للدول ــالت الصعب ــر العم ــي توفي ــهم ف ــي تس والت
يقــع مشــروع خورأبوحبــل الزراعــي فــي واليــة شــمال 
كردفــان وهــو مشــروع يتبــع نظــام ري جعلــة مــن 
 Spate الفيضــي  الــري  )نظــام  المرويــة  المشــاريع 
Irrigation  اإلنســيابي عــن طريــق األحــواض(  وهذا 
ــات وكان مصــدر  ــتقرار المجتمع ــي إس ــرا ف ــاعد كثي س
إهتمــام للدولــة مــن خــالل البرامــج المهتمــة بالزراعــة . 

بالرغــم مــن أن نظــام الــري المتبــع منخفــض التكاليــف 
لــه مســاوئ  أن  إال  بالنظــم األخــري  نســبيا مقارنــة 
نتنــاول منهــا وضعيــة الحشــائش والتــي مثلــت هاجــس 
وكان  الســعدة  حشيشــة  وخاصــة  المزارعيــن  لــدي 
تأثيرهــا واضــح علــي اإلنتــاج واإلنتاجيــة طيلــة العشــرة 
ــباب  ــدة أس ــي ع ــزي ال ــا يع ــة وتفاقمه ــنوات الماضي س
بيئيــة وغيرهــا فــكان ال بــد مــن إجــراء بعض الدراســات 
وخاصــة  بالمشــروع  الحشــائش  بمكافحــة  الخاصــة 
حشيشــة الســعدة والتــي هــي تعتبــر مــن أكبــر العوائــق 
بالمشــروع حيــث أن تأثيرهــا مباشــر علــي اإلنتــاج وقــد 
أرهقــت المــزارع كثيــرا حيــث أن المــزارع ينفــق أكثــر 
مــن %50 مــن التكاليــف فــي عمليــة مكافحــة الحشــائش.

Purple nutsedge : حشيشة السعدة
)Cyperus rotundus L( 

 Land ــة ــاب األرضي ــائش أي األعش ــن الحش ــي م وه
الخضريــة  وأجزاءهــا  النجيــل  تشــبة  وهــي   plant
ــا  ــي أنه ــت عل ــا ووصف ــة وخارجه تتواجــد داخــل الترب
ــن 91  ــر م ــي أكث ــة 52 محصــول ف ــي إنتاجي ــر عل تؤث
دولــة حــول العالــم ومــا يجعلهــا ذات أهميــة هــي صعوبة 
مكافحتهــا وتصعــب مكافحتهــا لخصائصــا الفســيولوجية 
المعقــدة تتكاثــر بعــدة طــرق ولهــا ســلوك بيولوجــي 
يجعلهــا أكثــر قــوة فهــي تتكاثــر عــن طريــق الكورمــات 
 )rhizomes( والرايزومــات  )Tubers(   األرضيــة
وتتشــكل الرايزومــات والكورمــات فــي شــكل سالســل 
طويلــة تحــت التربــة وتخــرج أجزاءهــا الخضريــة الــي 
ــة صفــوف  ــل عليهــا ثالث الســطح فــي شــكل ســاق طوي
مــن األوراق وترســل جزورهــا الــي أعمــاق بعيــدة 
ــرعة  ــز بس ــم وتتمي ــن 160 س ــر م ــي أكث ــل ال ــد تص ق

مقدمة:
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ــة  ــي األرآضــي الطيني ــار خصوصــا ف ــر واإلنتش التكاث
ــة  ــد كورم ــدد واح ــت أن ع ــات أثبت ــة. والدراس الخصب
مفــردة تســتطيع أن تنتــج 174 الــي 554 كورمــة خــالل 
تغطــي  ان  الممكــن  مــن  العــام  إســبوع وخــالل   18
ــات  ــذه الكورم ــكان ه ــع وبإم ــر مرب ــاحة 22.1 مت مس
ــي  ــا ال ــي حيويته ــة عل ــي محافظ ــات أن تبق والرايزوم

ــة. ــنوات تحــت الظــروف الموائم ــة س ــن ثالث ــر م أكث
الــذي  الضــرر  فــي  أيضــا  الســعدة  أهميــة  وتكمــن 
ــاج  ــص اإلنت ــعدة تنق ــال الس ــل فمث ــي المحاصي ــه ف تحدث
Onion )Allium fistulosum L  ( البصــل  فــي 

 Radish )Raphanus sativus بنســبة 89 % الفجــل
 Sugarcane بنســبة %70 وفــي قصــب الســكر  )L
وفــي   )Saccharum officinarum L( 60%
 )Gossypium hirsutum L( القطــن   محصــول 

.% 34 بنســبة 

Weeds control مكافحة الحشائش
عبــر مــر التاريــخ توصــل اإلنســان الــي عــدة طــرق فــي 
مكافحــة الحشــائش للحــد مــن إنتشــارها وتوزيــع بذورها 
حيــث إســتخدم عــدة تشــريعات وقوانيــن وضوابــط منهــا 
ــرق  ــة، ح ــذور النظيف ــتخدام الب ــي، إس ــر الزراع الحج
ــدم  ــرارات وع ــف الج ــاب وتنظي ــات األعش ــا مخلف بقاي
حقــول  فــي  بالدخــول  الراعيــة  للحيوانــات  الســماح 
المحاصيــل كذلــك هنالــك بعــض الممارســات  الفالحيــة 
ــائش  ــي للحش ــدوي أو الميكانيك ــالع الي ــري كاإلقت األخ
والمكافحــة البيولوجيــة واأليكولوجيــة والكيميائيــة. إبــادة 
ــدي المــزارع  ــل إشــكال ل ــا تمث ــات أو حشيشــة بعينه نب
يعتبــر نــوع مــن المســتحيالت الن النباتــات عمومــا بهــا 
ــؤ  ــب التنب ــي يصع ــيلوجية الت ــزات الفس ــن المي ــر م كثي
ــا  ــظ به ــي تحاف ــوة الت ــاط الق ــن نق ــر م ــاطها وتعتب بنش
علــي نوعهــا مــن اإلنقــراض وهــذا واضــح فــي حشيشــة 
ــة  ــث أن الكورم ــا حي ــي نحــن بصــدد تناوله الســعدة الت
فــي حشيشــة الســعدة بهــا مجموعــة كبيــرة مــن البراعــم 

قــد تكــون فــي حالــة كمــون )Dormancy(  بالتالــي ال 
يمكننــا أن نتحــدث عــن إبــادة ألي نبــات أي كان ولكننــا 
نتحــدث عــن تحكــم )Control( .هنالــك عــدة محــاوالت 
للتحكــم فــي حشيشــة الســعدة وتشــمل الطــرق الزراعيــة 
عندمــا  الطــرق  هــذه  وكل  والكيميائيــة  والبيولوجيــة 
أتبــع أي منهــا لوحــده كان لــه دور محــدود فــي مكافحــة 
الســعدة حيــث أن الكورمــات تنتشــر فــي مســاحات 
واســعة مــن خــالل اآلليــات الزراعيــة المســتخدمة فــي 
ــري. ــاه ال ــك تتحــرك بواســطة مي ــة األرض وكذل حراث

• الطرق الفلاحية المستخدمة عموما في مكافحة 
السعدة منها:

Solarization 1. التشميس
Crop rotation 2. الدورات الزراعية

 Fertilizers 3. األسمدة
 Tillage4. الحراثة

أســلفنا  الزراعــي وكمــا  فــي مشــروع خورأبوحبــل 
لــدي المــزارع  فيمــا تمثلــه الحشــائش مــن هاجــس 
ــث أن  ــة حي ــص لإلنتاجي ــاج ونق ــة اإلنت ــع تكلف ــن رف م
حشيشــة الســعدة والحشــائش األخــري تــؤدي الــي نقــص 
ــوق ال50%.  ــن تف ــول القط ــاج محص ــي إنت ــح ف واض
ــتخدام  ــم إس ــل الزراعــي يت أيضــا بمشــروع خورأبوحب
ــدوي  ــالع الي ــة اإلقت ــمل عملي ــة تش ــرق  فالحي ــدة ط ع
ــالل  ــن خ ــي )م ــالع الميكانيك ــدوي واإلقت ــق الي والعزي
عمليــة الحراثــة الصيفيــة الدســك هــرو(، حيــث أن 
عمليــة اإلقتــالع اليــدوي تكــون فعالــة الــي حــد مــا فــي 
المســاحات الصغيــر والمغلقــة ولكنهــا ال تكــون ذات 
جــدوي فــي المســاحات الموبــؤة وكذلــك عمليــة العزيــق 
المســتمر لألجــزاء فــوق ســطح التربــة مــن غيــر إزالــة 
الكورمــات ال يعنــي القضــاء عليهــا إال أن هــذه العمليــة 
ــات  ــم الكورم ــات وحج ــول الرايزوم ــن ط ــل م ــد تقل ق
وعددهــا وعمليــة اإلقتــالع الميكانيكــي بواســطة اآلليــات 
ــة أن  ــة الترب ــن خــالل طبيع ــا وم ــة وضــح أنه الزراعي
ــي العمــق  ــه ال يصــل ال ــة ب الدســك هــرو عمــق الحراث
ــد  ــق ق ــي عم ــا تتواجــد ف ــث أنه ــات حي ــي للكورم المثال
يصــل الــي 45ســم كمــا أن الجــزور العميقــة قــد تصــل 
ــة  ــات بطريق ــن 165ســم ووضــح أن اآللي ــر م ــي أكث ال
غيــر مباشــرة هــي تســاعد فــي إنتشــار حشيشــة الســعدة 
ــع الرايزومــات والكورمــات وإعــادة  ــوم بتقطي حيــث تق

ــل. ــي الحق ــا ف توزيعه
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يع  الدور الإنتاجي للمرأة في مشار
الري الفيضي في السودان

م.باحث/ علي محمد احمد الحاج
مركز البحوث الهيدروليكية

ــوع   ــوم الن ــن مفه ــال األول ع ــي  المق ــا ف ــد تحدثن ــا ق كن
ــي  ــرأة ف ــادي للم ــدور اإلقتص ــا  لل ــة  و تعرضن و التنمي
ــى  ــات عل ــذه االدبي ــقاط كل ه ــم اس ــث يت ــع،  حي المجتم
المجتمعــات الزراعيــة فــي الســودان و بالتحديــد مشــاريع 
الــري الفيضــي فــي خــور أبــو حبــل  و القــاش. و تهــدف 
الدراســة الــى تأكيــد أن للمــرأة دور يصعــب تجــاوزه 
فــي عمليــة اإلنتــاج و هــي هنــا العنصــر الرابــع لإلنتــاج 
بعــد األرض ورأس المــال و العوامــل الفنيــة. و فــي هــذا 
المقــال  يحــاول الباحــث  الكشــف عــن األدوار التــي  
ــم  ــة كســال و يت ــاش بوالي ــة الق ــي منطق ــرأة ف ــا الم تلعبه
ــار  ــل مس ــرض  تعدي ــاً  بغ ــلباً أم إيجاب ــواء س ــا س تقيمه
القوانيــن التــي تدفــع بعجلــة التنميــة  الــى األمــام  و هنــا  
ــادي الدراســة بإعطــاء المــرأة  االنصــاف الكامــل ان  تن
لــم نقــل المســاوأة مــع الرجــل فــي الوصــول الــى المــوارد 

ــى .    ــتغاللها  بالصــورة المثل واس

الخصائص الإجتماعية لمنطقة مشروع القاش 
الزراعي:

البجــا هــم ســكان المنطقــة األصليــون،   تتســم التركيبــة 
الســكانية فــي المنطقــة بالتبايــن العرقــي والقبلــي،  فهــي 
خليــط مــن قبائــل )البجــا، الهدنــدوة، حلنقــة، بنــي عامــر( 
وهــم الغالبيــة ويمثلــون 44 % مــن ســكان المنطقــة، ثــم  
قبائــل شــمال الســودان  )جعلييــن، شــايقيه، دناقلة( وتصل 
نســبتهم إلــى 23 % و )قبائــل غــرب أفريقيــا التــي وفــدت 
ــة الواحــد والعشــرين وهــؤالء  ــة خــالل بداي ــى المنطق إل
ــوب    ــن  الجن ــل م ــض القبائ ــاك بع ــون 19 %، وهن يمثل
ــدة، مســيريه(   ــان )أحام ــر ( وغــرب كردف ــكا، نوي ) دين
وهــي تمثــل 10 % مــن ســكان منطقــة الدراســة باإلضافة 
إلــى قبائــل شــرق أفريقيــا والتــي تشــكل 4 % مــن ســكان 

المنطقــة.

مشروع  لمنطقة  لسكان  الاقتصادي  النشاط 
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الزراعي القاش 
األنشــطة  أكثــر  والرعــي  التقليديــة  الزراعــة  تمثــل 
االقتصاديــة انتشــاًرا فــي المناطــق الجافــة فــي الســودان. 
ــام 1993 م أن  ــكان ع ــع للس ــداد الراب ــح التع ــد أوض فق
ســكان الريــف يشــكلون الغالبية العظمــى )68 %( وأنهم 
ــي..  ــي والحيوان ــى الزراعــة بشــقيها النبات ــدون عل يعتم
الشــاهد أن  مجتمــع الدراســة  الــذي امامنــا كمــا ســيتضح 
يعانــي  مــن االميــة ) تبلــغ نســبة االميــة فــي و الية كســال 
62 %  نســبة االميــة بيــن الذكــور 50 % وبيــن  اإلنــاث 
68 % ( والجهــل وضعــف االنتاجيــة )إذ يعتمــد ســكان 
ــة او  ــة التقليدي ــى الزراع ــية عل ــة بصــورة رئيس المنطف
البســتانية والرعــي (  والتمايــز بيــن الجنســين في األدوار  
وهــذا يعكــس درجــات عاليــة مــن التخلــف الثقافــي الــذي 
ــاة  ــة الحي ــر وقســوة بيئ ــل والفق ــة للجه هــو نتيجــة حتمي
ــة.   ــب المعيش ــائل  كس ــاج  ووس ــات االنت ــف عالق وتخل
وتتحكــم األثنيــة  فــي نــوع النشــاط االقتصــادي بالواليــة 
ــايقية(  ــن، ش ــل شــمال الســودان ) جعليي ــارس قبائ إذ تم
البســتنة  هــذه  الكبيــرة وأنشــطة  التجاريــة  األعمــال 
ــذ التســعينات البنــي عامــر فــي  المجموعــات نافســها من
ــع  ــايدة تنوي ــة والرش ــتطاع الحلنق ــدود. واس ــارة الح تج
اقتصادهــم كالعمــل بالزراعــة والتجــارة والتهريــب. أمــا 
ــم  ــدوا حيواناته ــاف وفق ــروا بالجف ــن تأث ــدوة والذي الهدن
ــميين  ــال موس ــوا كعم ــدن و عمل ــو الم ــوا نح ــد تحرك فق
ــاب  ــل االحتط ــرة ويمث ــارة الصغي ــة والتج ــي الزراع ف
التجــاري أحــد الحــرف الهامــة عنــد الهدندوة  وســيطرت 
ــر  ــاع غي ــى القط ــن عل ــا والنازحي ــرب أفريقي ــل غ قبائ
ــة  ــواقي« وعمال ــي الس ــن ف ــال زراعيي ــمي »كعم الرس

ــة رخيصــة.  يومي

مشروع القاش الزراعي: الموقع والمساحة 
ــة  ــدم المشــاريع الزراعي ــن أق ــاش م ــر مشــروع الق يعتب
فــي الســودان تأســس فــي العــام 1924 م و المســاحة 
القابلــة للــري 400 ألــف فــدان والمســاحة الفعليــة 100 
ألــف فــدان، المرويــة حوالــي 50 ألــف فــدان ســنوياً 
موزعــه فــي ســت تفاتيــش، ويقــدر مزارعــي المشــروع 
ــة  ــي 92 رابط ــون ف ــزارع  ينتظم ــف م ــي 42 أل حوال
ــتخدام   ــذرة باس ــه ال ــط زراعت ــى نم ــن عل ــقي. تهيم مس

ــة. ــاليب التقليدي األس
ــول )36.20- ــي ط ــن خط ــر بي ــع النه ــاش: يق ــر الق نه
36.25( ق ودائرتــي عــرض )15.10-15.25( ش، 
ــة  ــرة الموســمية القادم ــن االمطــار  الغزي ــار م ــو تي وه
ــه  ــر بنقل ــذا النه ــز ه ــة. ويتمي ــات االريتري ــن المرتفع م
لكميــات كبيــرة مــن الرواســب  تشــير التقديــرات الــى أن 
حوالــي 5.5 مليــون طــن  منهــا تمــر بجســر كســال ســنويا 
ــنويا،  ــزارع  س ــي الم ــة ف ــد الترب ــي تجدي ــب دورا ف تلع
يتدفــق النهــر مــن أوائــل يوليــو حتــى أواخــر اكتوبــر. 

أدوار المراة في الحياة العامة بالمشروع:
ــف  ــة المشــروع يختل ــي منطق ــن الجنســين ف  الوضــع بي
وفقــا للجماعــات االجتماعيــة والعرقيــة حيــث نجــد الدور 
االقتصــادي للمــرأة ال بــأس بــه فــي بعــض المجموعــات 
ــاء  ــم النس ــإن معظ ــرى ف ــاالت أخ ــي ح ــة. ف االجتماعي
ــزل وال يشــاركن بنشــاط  ــي المن ــة ف ــاة منعزل يعشــن حي

ســواء فــي الزراعــة أو فــي تربيــة المواشــي.
امتــالك  و  المــوارد  علــى  الرجــال  فــرص حصــول 
أراضــي زراعيــة أكبــر  بكثيــر مــن فــرص النســاء حيــث 
تنحصــر فــرص المــرأة فــي امتــالك األراضــي الزراعية 
واألزواج  لالًبــاء  فيهــا  التحكــم  ويكــون  بالتوريــث 
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واألخــوان فــي المــدن الكبيــرة اذا كانــت المــرأة غنيــة 
ــة  ــالك أراضــي زراعي ــي امت ــة  ف ــا الرغب ــدا ولديه ج
يمكنهــا شــراء أراضــي زراعيــة. نفــس األشــياء تنطبــق 
ــل  ــي أن  األرام ــرق ف ــكنية والف ــي الس ــى األراض عل
امتــالك أراضــي  الريــف يمكنهــم  فــي  والمطلقــات 
ــط األراضــي  ــي محي ــون ف ــى شــرط أن تك ــكنية عل س

ــا .  ــرة أو بجواره ــكنية لألس الس

و قــد أدى  اإلنهيــار االقتصــادي العالمــي الــى إرتفــاع 
نســبة الفقــر فــي  العالــم و تأثــرت دول العالــم الثالــث و 
النســاء هــن الفئــة االكثــر تأثــرا مــع إزديــاد عــدد االســر 
ــح  ــذي يوض ــي ال ــكل التال ــاء . الش ــا النس ــي تعوله الت

ــة للنــوع فــي مجتمــع الدراســة. األدوار االجتماعي
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العقود الهندسية
 Engineering Contracts 

مهندس مستشار/ قسم ال���له خلف ال���له قسم ال���له
إدارة المشروعات-وكالة الري

يعــرف العقــد بانــه اتفاقيــة تحكــم العالقــة الفنيــة والماليــة 
والقانونيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر إلنجــاز عمــل مــا مقابل 
أجــر معيــن فــي مــدي زمنــي معلــوم شــريطة أال يكــون 
العمــل مخالفــاً للقانــون، وقــد يكــون العقــد شــفوياً أو 
مكتوبــاً وتختلــف صياغــة العقــود الهندســية عــن بعضهــا 
الهندســي  المشــروع  نــوع وطبيعــة  البعــض حســب 
ــي  ــن الت ــود والقواني ــة العق ــغ العام ــوم بإعــداد الصي ويق
ــة  ــات دولي ــد هيئ ــوق أطــراف العق ــات وحق تحــدد واجب

مثــل:
ICE ( معهد المهندسين المدنيين ببريطانيا -
Institution of Civil Engineering  )

FIDIC االتحاد الدولي للمهندسين االستشار -
_Federation International des ingenieurs

 Conseils

العقود الهندسية وأنواعها:  
التــي  المجموعــة  باختــالف  يختلــف  عامــة  بصفــة 
ينتمــي اليهــا المشــروع، فعقــود المشــاريع الضخمــة 
عــن  تختلــف   )Heavy construction projects(
 ،)Industrial projects( عقــود المشــاريع الصناعيــة
 Building( كمــا تختلــف عــن عقــود مشــاريع المبانــي

عقــود  أيضــاً  construction projects(، وتختلــف 
مشــاريع الفــرع الواحــد داخــل المجموعــة )مثــل... 
المطــارات( تختلــف مــن مشــروع آلخــر تبعــاً للظــروف 

ــد. ــرام العق ــا إب ــي ضوئه ــم عل ــي يت الت
كمــا يالحــظ أيضــا وجــود فــرق بيــن العقــود الحكوميــة 
التــي  هــي  الحكوميــة  فالعقــود   ، الخاصــة  والعقــود 
تكــون إحــدى الدوائــر  أو المؤسســات الحكوميــة طرفــاً 
ــى  ــة عل ــة مبني ــود الحكومي فيهــا  ويجــب أن تكــون العق
التنافــس المفتــوح  وتتــم ترســيه العطــاء عــادة علــى أقــل 
المتنافســين تكلفــة  مالــم يكــن هناك ســبب وجية الســتبعاد 
عطائــه واختيــار غيــره أمــا فــي العقــود الخاصــة فليــس 
هنــاك مــا يلــزم بــأن يكــون التنافــس مفتوحــاً  ويتــم عــادة 
اختيــار أحــد المتقدميــن دون التقيــد إجمالــي قيمــة عطائــه 
رغــم مــن أن أجمالــي قيمــة العطــاء تعتبــر عامــالً هامــاً 
ــاً  ــاً او خاص ــواء أكان حكومي ــي س ــد هندس ــي أي عق ف
ــة فــي  ــود الخاصــة يختلــف عن ، ولكــن األمــر فــي العق

العقــود الحكوميــة . 
ــود  ــة والعق ــود الحكومي ــن العق ــاك أيضــا اختــالف بي هن
الخاصــة مــن حيــث الزيــادة والنقــص والتغييــر فــي 
ــة  ــة كافي ــاص مرون ــد الخ ــى العق ــا يعط ــال فبينم األعم
ــى أن تعــدل  ــادة والنقــص عل ــر والزي فــي إجــراء التغيي
قيمــة العطــاء تبعــاً لذلــك. يحــدد العقــد الحكومــي بنســبة 
ــا  ــي حدوده ــم ف ــي يت ــاء األصل ــة العط ــن قيم ــة م مئوي
الزيــادة والنقــص والتغييــر ونظــراً ألهميــة  إجــراء 
ــا واألمــوال  ــن به ــرة عــدد العاملي صناعــة التشــييد وكث
التــي تصــرف ســنوياً فــي هــذا الســبيل كان إلزامــاً علــى 

ــا. ــي تحكمه ــن الت ــة والقواني ــم األنظم ــدس فه كل مهن
وللعقد الهندسي ثالثة أطراف رئيسية:

المالــك وأصاحــب العمــل، والمهنــدس الــذي يقــوم نيابــة 
ــات  ــر الخدم ــه بتوفي ــف من ــل وبتكلي عــن صاحــب العم

يف العقد: 1-1تعر



43 يوليو 2018م

هيدروليكاـ

وتصميــم  تخطيــط  فــي  الالزمــة  والمهنيــة  التقنيــة 
وتنفيــذ المشــروع، والمقــاول وهــو الــذي يقــوم بالتنفيــذ 
العملــي للمشــروع بمــا فــي ذلــك توفيــر المــواد والعمالــة 
واآلليــات الالزمــة لبنــاء المشــروع. شــكل )1( يوضــح 

ــي أي مشــروع.  ــة ف ــات التعاقدي العالق

2ل أنواع العقود الهندسية:
يتــم إعــداد العقــود الهندســية بصيــغ مختلفــة حســب نــوع 
العمــل المتعاقــد عليــه وظروفــه، وتختلــف تلــك العقــود 
فــي درجــة تعقيدهــا مــن اتفاقيــة بســيطة يتــم فيهــا عرض 
وقبــول إلــى عقــد طويــل معقــد يتكــون مــن عــدد كبيــر 
مــن الوثائــق، تحــدد تفاصيــل العالقــة التعاقديــة مــن 

النواحــي القانونيــة والماليــة والفنيــة.
و تشمل العقود في مجملها ثالثة بنود أساسية هي:

الواجبات والحقوق وكيفية معالجة الخالفات.
وكلمــا كان العقــد وشــروطه ومواصفاتــه ورســوماته 
وبقيــة وثائقــه واضحــة ودقيقــة فــي تحديدهــا لواجبــات 
ــت  ــا قل ــدة كلم ــوق األطــراف المتعاق ــؤوليات وحق ومس
احتمــاالت االختــالف فــي وجهــات النظــر إزاء تفســير 
تلــك الوثائــق، وبالتالــي ضــاق احتمــال نشــوب أيــة 

ــذ. ــاء التنفي ــات أثن خالف
كأســلوب إجرائــي يمكــن تقســيم عقــود اإلنشــاء الهندســية 

إلــى مجموعتيــن رئيســيتين هما:
ــى  ــاءا عل ــك بن ــاوض وذل ــود التف ــس، وعق ــود التناف عق
أســلوب طــرح العطــاء وطريقــة كتابــة المواصفــات 

والوثائــق. 

1-2عقد التنافس: 
يتــم اإلعــالن فــي عقــود القطــاع العــام عــن عــزم 
الدائــرة أو المؤسســة الحكوميــة علــى بنــاء مشــروع مــع 
ــي  ــن ف ــن الراغبي ــن المقاولي ــب م ــزة ، وتطل ــذه وجي نب
الدخــول فــي مناقصــة إنشــائه تعبئــه نمــاذج التأهيــل 
التــي  الوثائــق  وتقديــم   Prequalification Forms
تؤيــد قدرتهــم الفنيــة والماليــة ، وكذلــك ســجالً باألعمــال 
ــة  ــك مجموع ــار المال ــم يخت ــل ، ث ــن قب ــا م ــي نفذوه الت
مــن أحســن المتقدميــن كفــاءة ويقــوم بدعوتهــم الــى 
شــراء نســخة مــن الشــروط والمواصفــات والرســومات 
وبقيــة الوثائــق القانونيــة الالزمــة مــع العطــاء ، ويقــوم 
المالــك بعــد ذلــك بفتــح مظاريــف العطــاءات ، وتحليلهــا 
واختيــار أفضلهــا ، كمــا تنــص معظــم العقــود علــى أن 

شكل )1(: العالقات التعاقدية في أي مشروع 
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ــاء  ــول العط ــة بقب ــت ملزم ــل ليس ــة العم ــة صاحب الجه
األقــل أو أي عطــاء ، وبعبــارة أخــرى لصاحــب العمــل 
الحــق فــي رفــض أي عطــاء دون إبــداء األســباب. أمــا 
أهــم مــا بميــز هــذا النــوع مــن العقــود هــو ثبــات الســعر .

ويمكن تقسيم عقود التنافس إلى نوعين رئيسين: 
أ - عقد المبلغ المقطوع: 

بموجــب هــذا النــوع يتعهــد المقــاول بتحمــل كافــة أعبــاء 
ــور  ــواد وأج ــة الم ــك قيم ــي ذل ــا ف ــروع، بم ــذ المش تنفي
العمــال وأتعــاب موظفيــه وبقيــة التكاليــف المباشــرة 
ــك  ــه المال ــغ مقطــوع يدفع ــر مبل ــر المباشــرة، نظي وغي

ــوع(.  ــت مقط ــعر ثاب )أي س
ــي إنشــاء  ــغ المقطــوع ف ــود المبل ــا تســتخدم عق ــا م غالب
ــروع  ــة للمش ــدات المكون ــون الوح ــا تك ــي، عندم المبان
اجزاؤهــا وعنــد  تعــددت  فــي طبيعتهــا وإن  قياســية 
اســتعمال هــذا النــوع مــن العقــود البــد أن تكــون شــروط 
ومواصفــات ورســومات وبنــود العقــد واضحــة ودقيقــة 

ــة. ــيرات المختلف ــا للتفس ــال فيه ال مج

ب - عقد وحدة األسعار:
فــي هــذا النــوع مــن العقــود يطلــب مــن المقاوليــن 
ــي  ــودة ف ــات المرص ــعيرة للكمي ــع تس ــين وض المتنافس
جــدول الكميــات، كمــا يطلــب منهــم إجــراء حســاب 
التكلفــة الكليــة وذلــك بنــاء علــى أســلوب طــرح العطــاء 
الكميــات  و  والوثائــق  المواصفــات  كتابــة  وطريقــة 
ــة للعطــاء هــي تلــك  ــة، وتعتبــر القيمــة اإلجمالي التقريبي

ــذة. ــال المنف ــي لألعم ــاس الفعل ــن القي ــة ع الناجم
يســتعمل هــذا النــوع مــن العقــود فــي حالــة تعــدد أنــواع 
ــة  ــال بدق ــم األعم ــد حج ــة تحدي ــدم امكاني ــدات وع الوح
قبــل توقيــع العقــد، ولهــذا النــوع مــن العقــود مزايــا مثــل: 
ــر  ــال، ويكث ــص حجــم األعم ــادة أو نق ــي زي ــة ف المرون
اســتعماله فــي العقــود التــي يكــون المالــك فيهــا مؤسســة 
خاصــة أمــا المؤسســات العامــة نــادراً مــا يســتخدم هــذا 
ــى ال  ــزاً أعل ــاك حي ــراً ألن هن ــود نظي ــن العق ــوع م الن
ــم  ــص حج ــادة أو نق ــي زي ــداه ف ــك أن يتع يســتطيع المال

ــال. األعم

2-2 عقود التفاوض:
علــى عكــس عقــود التنافــس، يتــم فــي هــذه الحالة ترســيه 

العطــاء بعــد اســتدعاء عــدد محــدد وقليــل مــن المقاوليــن 
المؤهليــن تأهيــالً عاليــاً مــن جهــة نظــر المالك مــن حيث 
ــال  ــزة والعم ــات واألجه ــود األلي ــابقة ووج ــرة الس الخب
وســالمة القاعــدة الماليــة لهــم، ثــم يجــرى التفــاوض 
معهــم الختيــار واحــدا منهــم، وال يســتخدم هــذا النوع من 
العقــود فــي أعمــال القطــاع العــام إال فــي نطــاق ضيــق 
ــات العســكرية.  ــال القطاع ــل أعم ــزة خاصــة مث وألجه
ــر  ــود يكث ــن العق ــوع م ــذا الن ــإن ه ــك ف ــى ذل ــاء عل وبن
ــك  ــوم المال ــود القطــاع الخــاص، ويق ــي عق اســتعماله ف
ــاً  ــاول مضاف ــى المق ــة ال ــال الفعلي ــف األعم ــع تكالي بدف
اليهــا تعويــض مقابــل خدماتــه وأجهزتــه، مــع االســتفادة 
مــن خبرتــه التقنيــة وأرباحــه ويتــم تقديــر تكلفــة األعمــال 

بطريقــة دقيقــة وواضحــة لحســاب الكميــات.
وينقسم هذا النوع من العقود إلى الفئات التالية:

أـ  عقد التكلفة مضاف اليها نسبة مئوية من التكلفة:
ــل  ــع صاحــب العم ــود يدف ــن العق ــواع م ــذه األن ــى ه وف
للمقــاول التكاليــف الحقيقيــة لألعمــال مضافــاً اليهــا مبلــغ 
ــبة  ــغ بنس ــذا المبل ــب ه ــه، ويحس ــه وأرباح ــر أتعاب نظي

ــل.  ــة للعم ــة الحقيقي ــي التكلف ــن إجمال ــة م مئوي

ــل  ــغ مقطوعــاً مقاب ــا مبل ــة مضــاف إليه ــد التكلف ب- عق
التعويضــات: 

وفــى هــذه الصيغــة يقــوم المالــك بدفــع التكاليــف الفعليــة 
ــات  ــل خدم ــغ مقطــوع مقاب ــا مبل ــاء مضــاف إليه لإلنش
تتطلــب  الصيغــة  المقــاول، وهــذه  وأتعــاب وأربــاح 
وجــود مواصفــات دقيقــة تحــدد حجــم األعمــال بصــورة 
واضحــة ألن المقــاول ســيطالب بزيــادة مبلــغ حجــم 
األعمــال حالــة تغييرهــا بصــورة جوهريــة، ويكثــر 
اســتعمال هــذا النــوع مــن العقــود فــي العقــود العســكرية 

ــاص.  ــاع الخ ــاريع القط ــى مش وف

ــبة  ــوع ونس ــغ مقط ــا مبل ــاف إليه ــة مض ــد التكلف ج- عق
ــر:  ــاح التوفي ــن أرب م

باألضافــة إلــى التكلفــة الحقيقيــة والمبلــغ المدفــوع نظيــر 
األتعــاب يعطــى المقــاول نســبة مــن األربــاح فــي حالــة 
حــدوث توفيــر فــي التكلفــة الكليــة التــي تــم تقديرهــا عنــد 
توقيــع العقــد، وبهــذه الوســيلة يكــون لــدي المقــاول حافــز 

قــوي لالقتصــاد فــي التكلفــة أثنــاء التنفيــذ. 
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ــز  ــوع وحاف ــغ مقط ــا مبل ــاف إليه ــة مض ــد التكلف د- عق
ــت:  ــر الوق لتوفي

ــا  ــر فيه ــي يعتب ــود الت ــي العق ــة ف وتســتخدم هــذه الصيغ
العامــل الزمنــي ذا أهميــة كبيــرة، ويمنــح العقــد للمقاول، 
باإلضافــة إلــى كامــل التكلفــة والمبلــغ المقطــوع نظيــر 
اتعابــه مبلغــا آخــر مقطوعــا مقابــل كل يــوم يســتطيع فيــه 
المالــك اســتعمال المنشــاء قبــل التاريــخ المتوقــع إلكمــال 
ــد  ــص العق ــن أن ين ــد، ويمك ــع العق ــد توقي المشــروع عن
أيضــا علــى غرامــة للتأخيــر إذا تأخــر المقــاول فــي 

إكمــال األعمــال فــي التاريــخ المحــدد إلكمالهــا. 

هـ ـ عقد التكلفة مضاف اليها مبالغ متغيرة:
يدفــع المالــك كامــل تكلفــة اإلنشــاء الــى المقــاول مضــاف 
ــة  ــة، مبني ــة رياضي ــغ تحســب بواســطة عالق ــا مبال اليه
تلــك  تنفيــذه وتصــاغ  المشــروع ومــدة  علــى تكلفــة 
العالقــة الرياضيــة بطريقــة ترتفــع معهــا أتعــاب المقــاول 
كلمــا قــام بتوفيــر فــي تكاليــف المشــروع، وكلمــا أســرع 
فــي تنفيــذه بحيــث يتــم إكمالــه قبــل الموعــد المقــرر لــه. 

و ــــ عقــد التكلفــة مضــاف اليهــا مبلــغ مقطــوع مــع 
ضمــان حــد أعلــى للتكلفــة:              

يؤخــذ علــى عقــود التكلفــة مضــاف اليهــا أتعــاب المقاول 
-أنهــا ال تعطــي المالــك أي وســيلة يســتطيع بهــا تحديــد 
ــك جــاءت  ــى ذل ــة للمشــروع، وللتغلــب عل ــة الكلي التكلف
ــغ مقطــوع مــع  ــا مبل ــة مضــاف اليه ــد التكلف صيغــة عق
ضمــان المقــاول للحد األعلــى إلجمالي تكلفة المشــروع، 
بحيــث ال يزيــد عــن مبلــغ محــدد فــإذا زادت التكلفــة الحد 
ــغ  ــم تبل ــادة بكاملهــا. وإن ل ــاول الزي األعلــى تحمــل المق
التكلفــة الحــد األعلــى فإمــا أن يكــون كامــل الفــرق مــن 
ــب  ــاول نصي نصيــب صاحــب العمــل، أوان يكــون للمق
ــة  ــروطه الصيغ ــد وش ــدد العق ــر، ويح ــك التوفي ــن ذل م

المتفــق عليهــا فــي هــذه الحالــة.

3/ صيغ  تنفيذية خاصة للعقود
هنــاك أنــواع مــن العقــود ذات الصيغــة الخاصــة، ويمكن 
التفــاوض  أو  التنافــس  بطريقــة  إمــا  اليهــا  التوصــل 

ــي: ــا يل ــود م ــا ومــن هــذه العق أوكليهم

3-1  عقد إدارة المشروع 
ــاء  ــار المقــاول فــي هــذا النــوع مــن العقــود بن ــم اختي يت
علــى أمانتــه وخبرتــه وســداد رأيــه فــي تنفيــذ المشــاريع 

المماثلــة وقــد ينــص العقــد علــى أن يقــوم المقــاول الــذي 
يديــر المشــاريع المماثلــة وقــد ينــص العقــد علــى أن 
يقــوم المقــاول الــذي يديــر المشــروع بتنفيــذ جــزء مــن 
األعمــال عــن طريقــة مباشــرة، بشــروط أال يزيــد حجــم 
ــع،  ــي الموق ــن ف ــكل المقاولي ــه ب ــال، وعالقت ــك األعم تل
وكذلــك باالستشــاري وقــد يحــدث أن يكــون العقــد شــامالً 

ــم واإلشــراف وإدارة المشــروع.  أيضــاً للتصمي

3-2 عقد تسليم المفتاح 
كافــة  بإكمــال  المقــاول  يقــوم  العقــد  هــذا  وبموجــب 
األعمــال بمــا فــي ذلــك توريــد المــواد، وربمــا التصميــم 
والتنفيــذ معــا بمبلــغ محــدد، بحيــث يتــم تســليم المشــروع 

ــم اســتعماله مباشــرة .  ــل ليت بشــكل كام
 3– 3 عقود اإلتحاد أو المحاصة:  

يســتخدم هــذا النــوع مــن  العقــود إذا كان حجــم األعمــال 
ــذه  ــي ه ــداَ، وف ــراَ ج ــروع كبي ــا المش ــون منه ــي يتك الت
الحالــة فــإن تولــي مســئولية تنفيــذ العقــد مــن قبــل شــركة 
واحــدة سيشــكل عبئــا ثقيــال علــى هــذه الشــركة، وذلــك 
ــة  ــة، وباإلضاف ــة والفني ــة واإلداري ــي المالي ــن النواح م
إلــى ذلــك فإنــه إذا تعــرض هــذا المشــروع ألي متاعــب 
ــا.  ــة الشــركة كله ــي نهاي ــد يعن ــك ق ــإن ذل أو مشــاكل، ف
ومــن أجــل هــذه األســباب، وغيرهــا تكونــت فكــرة 

ــود االتحــاد.                         عق
ــر  ــود تتحــد شــركتان أو أكث ــن العق ــوع م ــذا الن ــي ه وف
إليجــاد هيئــة تشــبه شــركة ومؤسســة مســتقلة، وتتجمــع 
ــر  ــي توفي ــة لالتحــاد ف خاللهــا جهــود الشــركات المكون
ــذ  ــة لتنفي ــة والتقني ــة والفني ــة واإلداري ــات المالي اإلمكاني
ــاد الشــركات عــن الشــركات  ــف اتح المشــروع، ويختل
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــأ م ــه ينش ــي أن ــات األخــرى ف والمؤسس
مشــروع واحــد، وبالتالــي فليــس له صفــة االســتمرارية، 
ــئ  ــذي أنش ــروع ال ــذ المش ــاَ بتنفي ــاؤه مرتبط ــر بق ويعتب

مــن أجلــه.
   والبــد مــن وجــود اتفاقيــة توقعهــا الشــركات المكونــة 
لالتحــاد، لتوضيــح طريقــة التمويــل واإلدارة للمشــروع، 
وكذلــك الطريقــة التــي يتحمــل بموجبهــا أعضــاء االتحاد 
ــاح أو الخســائر،  ــة تقســيم األرب الخطــر، وأيضــا طريق
والبــد مــن موافقــة المالــك )صاحــب العمــل( علــى 
اتفاقيــة هــذا االتحــاد. ويكــون عــادة أحــد الشــركاء الذيــن 
قامــوا بتكويــن االتحــاد رئيســا لــه ويملــك هــذا الشــريك 

أعلــى نســبة مــن رأس مــال االتحــاد ومســؤولياته. 
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من التاريخ: مشروع قناة جونقلي
حقائقه - أبعاده - و نتائجه

بعــد مضــيء نحــو خمســة و ثالثيــن ســنة مــن توقــف إنشــاء قنــاة جوقلــي بجنــوب 
الســودان قبــل إكتســاب مواطنــو الجنــوب حــق تقريــر مصيرهــم عبــر إســتفتاء تم 
فــي 2011م، أعــود اليــوم لمفكرتــي الصحفيــة إللقــاء بصيــص مــن الضــوء علــى 
مشــروع قنــاة جونقلــي و الــذي أثيــرت حولــه بعــض األفــكار و الرصاصــات فــي 
الســنوات الماضيــة بيــد أن المشــروع ليــس مشــروعاً تنمويــاً محــدود الجوانــب و 
النتائــج، بــل هــو فــي األســاس وســيلة لتنميــة إقتصاديــة شــاملة علــي المســتوي 

المحلــي و اإلقليمــي.
الأستاذ/حامد محمد حامد

مراسل لصحيفة الرأي العام

نشأة المشروع:
القــرن  بدايــة  منــذ  فكــرة مشــروع جونقلــي  نشــأت 
العشــرين و المســتعمر يســيطر علــى كل أحبــاس النهــر 
إمــا بإحتــالل فعلــى أو نفــوذ و ســيطرة اقتصاديــة يخطــط 
ــرز الشــك و الخــالف  ــاك ليب ــته هن ــض سياس ــا ليناق هن
بيــن أبنــاء النيــل و فــى النهايــة السياســة واحــدة ألطالــة 
بقائــه و نفــوذه، و فــى ذلــك الزمــن كانــت السياســة 
الزراعيــة علــى طــول وادى النيــل موجهــة لخدمــة 

المصالــح البريطانيــة.

آنــذاك تقدمــت مصــر فــي عــام 1938م، و هــي  و 
تخضــع حينهــا تحــت النفــوذ البريطانــي، و حكومــة 
الســودان، و هــي أيضــاً تحــت اإلحتــالل البريطانــي،  و 
كذلــك دول شــرق أفريقيــا .... تقدمــت مصــر بمشــروع 
جونقلــي و الــذي يهــدف إلــي توفيــر ميــاه إضافيــة 
الزراعيــة لمصــر عنــد وقــت  باإلحتياجــات  للوفــاء 
الحاجــة عندمــا ينحســر فيضــان النيــل األزرق و ال 
يفــئ باإلحتياجــات الزراعيــة فيهــا. و خطــط المشــروع 
للتحكــم فــي الميــاه الخارجــة مــن البحيــرات اإلســتوائية، 
فقــد قــدم المشــروع لحكومــة الســودان و حكومــات دول 

ــه. ــة علي ــا للموافق ــرق أفريقي ش

دراسة السودان:
تقدمــت حكومــة الســودان بدراســة هــذا المشــروع عبــر 
لجنــة جونقلــي و التــي بــدأت أعمالهــا بعــد الحــرب 
ــة 1945م ــــ 1946م و شــملت الدراســة  ــة الثاني العالمي
كل جوانــب المشــروع الفنيــة و اإلقتصاديــة و اإلنســانية 
و اإلجتماعيــة. و خرجــت اللجنــة بمشــروع بديــل و هــو 
ال يختلــف إختالفــاٌ جوهريــاً عــن المشــروع الــذي تقدمت 
بــه مصــر عــدل للمحافظــة علــى تحقيــق ميــاه إضافيــة 

لمصــر. و هــذا التعديــل أدي إلطــالق إســم الســودان 
علــى المشــروع لينــال حصتــه مــن ميــاه المشــروع.

المياه المفقودة:
مــن المعلــوم أن مقاديــر الميــاه التــي تضيــع ســنوياً 
الــزراف  و  الجبــل  بحــري  مناطــق مســتنقعات  فــي 
و بحــر الغــزال و مســتنقعات مشــار تقــدر بحوالــي 
أثنيــن و أربعيــن مليــار متــراً مكعبــاً مــن الميــاه و وفقــاً  
ــر  ــودان و مص ــن الس ــودة بي ــل المفق ــاه الني ــة مي إلتفاقي
عــام 1959م، فقــد إتفــق البلــدان علــى قيــام مشــروعات 
زيــادة إيــراد النيــل لتقليــل الفاقــد مــن الميــاه الضائعــة في 
تلــك المســتنقعات و إتفــق أن تمضــي حكومــة الســودان 
بتنفيــذ المشــروع )جونقلــي( بعــد أن وافقــت الحكومتــان، 
الســودان و مصــر، علــى أن تشــرف الهيئــة الفنيــة 
ــذ المشــروع. ــى تنفي ــل عل ــاه الني الدائمــة المشــتركة لمي

 وصف المشروع:  
* تبلــغ ســعة القنــاة خمســة وعشــرين مليــون متــر مكعب 

فــي اليــوم في المتوســط.
ــر  ــتون كيلومت ــه وس ــة مائ ــاة ثالث ــى للقن ــول الكل * الط

ــر الســوباط. ــاة بنه ــى القن ــى ملتق ــور حت ــن ب م
ــاة مائــة مليــون  ــغ المكعــب الكلــى للحفريــات بالقن * يبل

متــر مكعــب.
 12.5 7- بيــن  للقنــاة  الطولــي  يتــراوح اإلنحــدار   *

الكيلومتــر.  / ســنتمتر 
* يتــراوح عــرض قــاع القنــاة بيــن 28 متــر   إلــي 50 

متــر.
* العمق من 4 أمتار الى 7 أمتار.

ــة  ــة للمالح ــون صالح ــث تك ــاة بحي ــت القن ــد صمم و لق



47يوليو 2018م

هيدروليكاـ

ــي  ــق تراب ــاة كطري بينمــا يســتخدم الجســر الشــرقي للقن
معبــد و يتــم تشــيد مراســي البواخــر علــى طــول القنــاة، 
هــذه هــي المرحلــة األولــى إلنشــاء القنــاة. أمــا فــي 
المرحلــة الثانيــة للمشــروع ستتوســع القنــاة لتصبــح 

ــوم. ــي الي ــب ف ــر مكع ــون مت ــعتها 43 ملي س
القنــاة  علــى  ســتقام  التــي  المنشــآت  تتكــون  و  هــذا 
ــي و  ــس المالح ــور والهوي ــد ب ــذ عن ــرة المأخ ــن قنط م
أعمــال تهذيــب لمدخــل القنــاة. تبنــى قنطــرة المأخــذ مــن 
الخرســانة المســلحة و البوابــات الحديديــة و بهــا عشــر 
فتحــات عــرض كل منهــا 4 أمتــار أمــا الهويــس المالحي 

ــر . ــر و عرضــه 22 مت ــغ 125 مت ــه يبل ــغ طول فيبل
تقديرات تكلفة المشروع:

ــعار  ــاس اس ــى أس ــروع عل ــة المش ــرات تكلف ــغ تقدي تبل
ــع  ــه ســوداني تدف ــون جني ــي 92 ملي ســنة 1978م حوال
مناصفــة بيــن الســودان و مصــر منهــا 14.7 مليــون 
جنيــه لمنشــآت القنــاة و 43.5 مليــون جنيــه ألعمــال 
الحفــر و 18 مليــون جنيــه  لمشــروعات التنميــة بمناطق 

ــي . ــه  إحتياط ــون جني ــروع و 15.8 ملي المش

سير العمل: 
• فــي يوليــو 1976م تــم التعاقــد مــع مجموعة الشــركات 
الفرنســية )س، س، أي( لتنفيــذ حفــر القنــاة بواســطة 
القواديــس  ذات  )كراكــة(  هــي  و  العمالقــة  الماكينــة 

ــاعده.  ــري مس ــر آخ ــدات حف ــة مع ــة بمعاون الدائري
ــات  ــال التصميم ــناد أعم ــم إس ــبتمبر 1967م ت ــي س • ف
اإلستشــارية  الخبــرة  بيوتــات  لمجموعــة  الهندســية 

أيروكنســلت. الهولنديــة 
• و حتــى أول مــارس ســنة 1983م تــم حفــر 51 مليــون 
متــر مكعــب مــن مجمــوع مكعبــات حفريــات القنــاة 
البالغــة مائــة مليــون متــر مكعــب أي %50، و كان 
مــن المقــرر اإلنتهــاء مــن حفــر كل مكعبــات القنــاة فــي 

ــام 1985م. ــف ع منتص

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع:
ــد فــي أن المشــروع ســيوفر مياهــاً  ــك الفوائ تتلخــص تل
إضافيــة قدرهــا  4.7 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه عنــد 
ملــكال تقســم مناصفــة بيــن الســودان و مصــر لإلســتفادة 
منهــا فــي التوســع الزراعــي و ســترتفع ســعة التخزيــن 
ــة الثانيــة إلــى 16مليــار متــر مكعــب تقســم  فــي المرحل

بيــن البلديــن الســودان ومصــر.

تطورات حديثة و ت�كيم دولي:
ــوب و  ــي الجن ــة ف ــرب األهلي ــدالع الح ــد إن ــن بع و لك
حركــة األنانيــا  فــي عــام 1983م، فقــد توقفــت عمليــات 
الحفــر فــي القنــاة  و كان مــن المقــرر أن تنتهــى أعمــال 
الحفريــات فــي القنــاة فــي منتصــف 1985م،  ممــا أدي 
إلــى مجموعــة الشــركات الفرنســية العاملــة فــي حفريات 
ــا مــن  ــا لحــق به ــي عم ــب بتعويــض مال ــاة أن تطال القن
أضــرار نتيجــة توقــف العمــل و كانــت هــذه الشــركات قد 
إســتخدمت ماكينــات ) الكــراكات ( التــي ال نظيــر لها في 
أفريقيــا و ظلــت القضيــة معلقــة لســنوات حتــى منتصــف 
التســعينات حتــى رفعــت الشــركات الفرنســية األمــر إلــى 
ــا  ــرار لصالحه ــدار ق ــى إص ــا أدي إل ــي مم ــم دول تحكي
ــع  ــون دوالر أمريكــي تدف ــى عشــرة ملي ــا أثتن بتعويضه

مناصفــة بيــن الحكومتيــن، الســودان و مصــر . 

إحياء مشروع قناة جو نقلى من جديد:
و علــى ضــوء التطــورات التــي أحاطــت ببنــاء ســد 
ــراً  ــه 175 مت ــغ إرتفاع ــذي يبل ــي و ال ــة األثيوب النهض
ــاه  ــن المي ــاً م ــراً مكعب ــار مت ــه 74 ملي و لتخــزن بحيرت
ــي 6000  ــدر بحوال ــة تق ــة مائي ــة كهربائي ــد طاق و تولي
ميغــاوات ... فيمــا يبلــغ حجــم تمويــل هــذا الســد خمــس 
ــة  ــة،  و هــذه القضي ــدوالرات األمريكي ــارات مــن ال ملي
التــي أحاطــت بصلــب السياســة المائيــة إتجهــت الحكومة 
المصريــة مــن جديــد لفكــرة تكملة مشــروع قنــاة جونقلى 
إال أن كل هــذه األفــكار و الظــروف  رهينــة السياســات 
الدائــرة و اتجــاه مصــر نحــو دولــة الجنــوب الســوداني 
للبــدء أوالً كتحفيــز للجنوبيــن بإنفــاذ بعــض المشــروعات 

ــة. التنموي

الكراكة الفرنسية العمالقة التي أستخدمت في حفريات قناة جونقلي
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ســبحان القديــر الجبــار مطهــر القلــوب وعالــم األســرار 
خالــق البحــار واألنهــار ومفجــر الينابيــع وحافــظ المــاء 
ــزن  ــن الم ــاء م ــزل الم ــا ومن ــي جــوف األرض وظاهره ف
طهــورا  ليطهــر بــه مــا يشــاء وكل دابــة فــي األرض تمشــي 

ــرا. ــدره تقدي ــه كل شــئ يق ــي هللا جــل جالل ــه، تعال بأذن
فمــا مــن دابــة فــي األرض إال وهــي مــن المــاء قــال تعالــي 
ــى  ــي َعلَ ــْن يَْمِش ــْم َم ــاء فَِمْنهُ ــْن َم ــٍة ِم ــَق ُكلَّ َدابَّ ُ َخلَ :) َوهللاَّ
ــْم َمــْن يَْمِشــي  ــِن َوِمْنهُ ــى ِرْجلَْي ــْن يَْمِشــي َعلَ ــْم َم ــِه َوِمْنهُ بَْطنِ
َ َعلَــى ُكلِّ َشــْيٍء  ُ َمــا يََشــاُء  إِنَّ هللاَّ َعلَــى أَْربَــٍع  يَْخلُــُق هللاَّ

ــور )45(. ــورة الن ــٌر( س قَِدي
ومن تفسير القرطبي:

قولــه )  وهللا خلــق كل دابــة مــن مــاء(   قــرأ يحيــى بــن وثــاب 
واألعمــش وحمــزة والكســائي )  وهللا خالــق كل ( باإلضافــة .  
الباقــون   )  خلــق (  علــى الفعــل .  قيــل :  إن المعنييــن فــي 
ــن، وال  ــل بخبري ــز وج ــر هللا ع ــان .  أخب ــن صحيح القراءتي
ينبغــي أن يقــال فــي هــذا :  إحــدى القراءتيــن أصــح مــن 
األخــرى .  وقــد قيــل :  إن   )  خلــق ( لشــيء مخصــوص، 
وإنمــا يقــال خالــق علــى العمــوم؛ كمــا قــال هللا عــز وجــل   ) 
 الخالــق البــارئ (  .  وفــي الخصــوص   )  الحمــد هلل الــذي خلــق 
ــس  ــن نف ــم م ــذي خلقك ــو ال ــذا )ه ــموات واألرض ( وك الس
ــة مــن  ــق كل داب ــذا يجــب أن يكــون  )وهللا خل واحــدة (    .  فك
مــاء (   .  والدابــة كل مــا دب علــى وجــه األرض مــن الحيوان؛ 
يقــال :  دب يــدب فهــو داب؛ والهــاء للمبالغــة .  وقــد تقــدم فــي 
-البقــرة-   )  مــن مــاء (   لــم يدخــل فــي هــذا الجــن والمالئكــة؛ 
ألنــا لــم نشــاهدهم، ولــم يثبــت أنهــم خلقــوا مــن مــاء، بــل فــي 
الصحيــح  ) إن المالئكــة خلقــوا مــن نــور والجــن مــن نــار (  .  
ــة .   ــن نطف ــاء (  أي م ــن م ــرون )  م ــال المفس ــدم .  وق ــد تق وق
ــال جمهــور النظــرة :   ــة الذكــور .  وق ــاش :  أراد أمني ــال النق ق
أراد أن خلقــة كل حيــوان فيهــا مــاء كمــا خلــق آدم مــن المــاء 
ــه  ــى هللا علي ــى هــذا يتخــرج قــول النبــي صل والطيــن؛ وعل
وســلم للشــيخ الــذي ســأله فــي غــزاة بــدر :  ممــن أنتمــا ؟  فقــال 
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم :   ) نحــن من مــاء (  .  الحديث .  
ــوان  ــل كل حي ــة، ب ــن والمالئك ــتثني الج ــوم :  ال يس ــال ق وق
ــح  ــق الري ــاء، وخل ــن الم ــار م ــق الن ــاء؛ وخل ــن الم ــق م خل
مــن المــاء؛ إذ أول مــا خلــق هللا تعالــى مــن العالــم المــاء، ثــم 
خلــق منــه كل شــيء .  قلــت :  ويــدل علــى صحــة هــذا قولــه   ) 
 فمنهــم مــن يمشــي علــى بطنــه (  المشــي علــى البطــن للحيــات 

والحــوت، ونحــوه مــن الــدود وغيــره .  وعلــى الرجليــن 
لإلنســان والطيــر إذا مشــى .  واألربــع لســائر الحيــوان .  وفــي 
ــم  ــر(  ؛ فع ــى أكث ــي عل ــن يمش ــم م ــي   )  ومنه ــف أب مصح
بهــذه الزيــادة جميــع الحيــوان كالســرطان والخشــاش؛ ولكنــه 
قــرآن لــم يثبتــه إجمــاع؛ لكــن قــال النقــاش :  إنمــا اكتفــى فــي 
ــا يمشــي  ــع عــن ذكــر م ــى أرب ــا يمشــي عل ــول بذكــر م الق
علــى أكثــر؛ ألن جميــع الحيــوان إنمــا اعتمــاده علــى أربــع، 
وهــي قــوام مشــيه، وكثــرة األرجــل فــي بعضــه زيــادة فــي 
ــا .   ــى جميعه ــي مشــيه إل ــوان ف ــك الحي ــاج ذل ــه، ال يحت خلقت
قــال ابــن عطيــة :  والظاهــر أن تلــك األرجــل الكثيــرة ليســت 
باطــال بــل هــي محتــاج إليهــا فــي تنقــل الحيــوان، وهــي كلهــا 
تتحــرك فــي تصرفــه .  وقــال بعضهــم :  ليــس فــي الكتــاب مــا 
ــم يقــل ليــس  يمنــع مــن المشــي علــى أكثــر مــن أربــع؛ إذ ل
منهــا مــا يمشــي علــى أكثــر مــن أربــع .  وقيــل فيــه إضمــار :  
ــي  ــع ف ــا وق ــع؛ كم ــن أرب ــر م ــى أكث ــم مــن يمشــي عل ومنه
مصحــف أبــي .  وهللا أعلــم .  و  )  دابــة (  تشــمل مــن يعقــل ومــا 
ــل؛  ــع مــع مــن ال يعق ــا اجتم ــل لم ــب مــن يعق ــل؛ فغل ال يعق
ألنــه المخاطــب والمتعبــد؛ ولذلــك قــال )  فمنهــم (   .  وقــال ) 
 مــن يمشــي ( فأشــار باالختــالف إلــى ثبــوت الصانــع؛ أي لــو 
ال أن للجميــع صانعــا مختــارا لمــا اختلفــوا، بــل كانــوا مــن 
ــد ونفضــل  ــاء واح ــقى بم ــه )  يس ــو كقول ــد؛ وه ــس واح جن
بعضهــا علــى بعــض فــي األكل إن فــي ذلــك آليــات (  .    )  إن 

هللا علــى كل شــيء ( ممــا يريــد خلقــه )  قديــر(.
يقــول الرســول )صلــى هللا عليــه وســلم( فيمــا رواه أبــو داود: 

»المســلمون شــركاء فــي ثــالث المــاء ، والــكأل والنار.«  
أمــا إذا أحــرز اإلنســان المــاء وحــازه أصبــح ملــكا لــه 
وحينئــذ يجــوز بيعــه ويكــون فــي هــذه الحــال مثــل الحطــب 
المبــاح أخــذه الــذي يحــل إحــرازه وفــي الحديــث يقــول 
ــم  ــن يتحطــب أحدك ــه وســلم(: »لئ ــى هللا علي الرســول )صل
ــاس  ــه مــن أن يســأل الن ــر ل حزمــة مــن حطــب فيبيعهــا خي
أعطــوه أو منعــوه« وكــذا إذا حفــر بئــرا فــي ملكــه أوضــع 
آلــة الســتخراجه فإنــه يجــوز بيعــه فــي هــذه الحــاالت , فقــد 
ثبــت أن النبــي )صلــى هللا عليــه وســلم( قــدم المدينــة وفيهــا 
بئــر تســمى بئــر رومــة يملكهــا يهــودي ويبيــع المــاء منهــا 
للنــاس فأقــره علــى بيعــه وأقــر المســلمين علــى شــرائهم منــه 
, واســتمر األمــر علــى هــذا حتــى اشــتراها عثمــان رضــي 

ــى المســلمين. ــا عل ــه ووقفه هللا عن
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Dinder River: The blood stream 
of the Dinder National Park and 
source of life for the surrounding 

communities.
Dr. Khalid.E.A. Hassaballah

Researcher - HRC

The Dinder rise to the west of Lake Tana 
in Ethiopia flowing westwards across the 
Sudan border joining the Blue Nile below 
Sennar at the village El Rabwa. The Dinder 
River basin has a complex hydrology, 
with varying climate, topography, soil, 
vegetation cover and geology as well as 
human activities.  The Dinder catchment 
area is about 37.600 km2 and its effective 
catchment in Ethiopia is some 14,000 km2 
)Hassaballah et al. 2017(.
The River is the main source of water for 
the rich mayas ecosystem of the Dinder 

National Park )DNP(. Although the 
Dinder flow is seasonal, the areas of mayas 
welands used to be inundated each year 
during the high flood period depend on the 
magnitude of flood and storage capacity 
of the maya. Then the flooded mayas start 
to dry up as the spill drains or evaporates 
or due to wildlife consumption or infiltrate 
to recharge groundwater. Complicating 
the mayas hydrology is also the presence 
of man-made channelization of feeders 
)small channels supply water to mayas( to 
enhance the filling of mayas.

Plate 1: The Dinder River inside the DNP.
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Plate 3: small bools on the sandy bed of the river which consume by the wild animal in the river 
reach inside the DNP or used for other purposes such as clothes washing.

Plate 2: Mayas ecosystem inside the DNP after the flood season
The river also supplies water to the small-
scale horticulture activities )Jeroof( of 
local communities on both side of the river 
and inundate large areas of floodplain 
outside the DNP which provide drinking 
water storage for both domestic and 
nomadic livestock during the dry period. 
During the dry season the river bed left 

with small bools which consume by the 
wild animal in the river reach inside the 
DNP or used for other purposes such as 
clothes washing and bricks making. Local 
people also used to dig small water ponds 
)Jammam( with depth of few centimetres 
on the sandy river bed for drinking water 
during the dry season.



52 July 2018

Hydraulica

Ecological value of the DNP:
DNP forms an important ecological zone 
in the arid and semiarid Sudano – Saharan 
region )Abdel Hameed and Abdelhafes 
2003(. The most unique feature of the park 
is the presence of the mayas wetlands, 
which are one of the three major ecosystems 
in the park. The water system of the park 
consists of both the Dinder River in the 
middle of the park and the Rahad River on 
the Northern border of the park and their 
tributaries and mayas. ”Mayas“, a local 
name for floodplain wetlands that are found 

on both sides along the Dinder River. The 
mayas are formed by meanders and oxbow 
cut on both sides of the rivers. According 
to DNP authority, there are more than 
40 mayas and pools that are part of the 
rivers Dinder and Rahad systems. Mayas 
are the main source of food and water for 
wildlife )herbivores( in the park specially 
during the dry season which extend from 
November to June )AbdelHameed et al. 
1997(.

Plate 4: small water ponds )Jammam( with depth of few 
centimetres on the sandy river bed for drinking water during the 

dry season.

During recent years, the Dinder 
River has experienced significant 
changes of floodplain hydrology 
)i.e. dryness of some mayas 
wetlands )Plate 7((, and the 
causes are not fully identified 
)Hassaballah et al. 2016(. This has 
significant consequences on the 
mayas ecosystem functions and 
services. Therefore, understanding 
the climate variability and its 
hydrological impacts is crucial for 
water resources development, as 
well as for sustainable ecosystem 
conservations within the Dinder 
basin.
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Mayas during the beginning of the dry season in December
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Social value of the DNP:
The residents of Magano Mountain village 
were known to exist at the southwestern 
boundaries of the park before the 
establishment of the DNP. Their history 
was traced back to 1912 )Abdel Hameed 
and Abdelhafes 2003(. When the park’s 
boundaries were extended in 1983, the 
Magano village community was affected 
by the new extension and become inside 
the park. Consequently all community 
activities are being practiced inside the 
park )Awad et al. 1992(.
The Magano community depend mainly 
on rain-fed agricultural crops and domestic 
livestock goats. Water is a major issue 
for the Magano community. It decides 
their settlement and movement. They 
accordingly move in the dry season, 
mainly due to the scarcity of water in the 
wet season settlements, to a place close to 
the Dinder River, in south-east of the park, 
where the river retain with some permanent 
pools. They return to their village at the 
beginning of the rainy season in June.  
Ten villages on the eastern boundary which 
lies on the west bank of the Rahad River 
were affected by the park extension and 
become inside the park. Another group 
of villages in Kadallo area in the western 
boundary were also became inside the 
park. In addition, some 36 villages are 
also located near the DNP boundaries 
as reported by The Higher Council for 
Environment and Natural Resources 
)HCENR( of Sudan in 2002.
There are many non-wood products that 
are utilized by the communities around and 
within the park such as the ”Saaf“ which 

are young leaves of the dome palm. These 
are used for making mats, baskets, honey 
pots and handicrafts. Production of honey 
in also one of the major activates for the 
communities within and around the park.
Historical background of local 
communities in the Dinder area: 
The history of human settlement in the 
Dinder area dates as far back as the pre-
nineteenth century. Some villages )i.e. in 
Kadallo area( were recognized to exist 
at the southwestern boundaries of the 
park area since 1912. Due to the park›s 
boundaries extension in 1983, some of these 
villages were become inside the park and 
their activities were regulated by the Park 
authorities )Awad et al. 1992(. However, 
resettlement of the Dinder area intensified 
in the early 1960s through immigration 
from western Sudan and West African 
countries. Additional internal immigration 
happened due to severe droughts, famine, 
and civil war of the 1980s. 

The population composition in the Diner 
area shows a multiplicity of tribes who are 
mainly farmers and pastoralists. Nomadic 
pastoralists have also been attracted by 
the area where they continued to settle 
during the dry seasons to utilize the 
available water and grazing resources. 
Factors that accelerated the influx of 
human populations into the area include 
the expansion of mechanized rain-fed 
agriculture in 1970s which created a good 
market for paid labour, thereby attracting 
increasing numbers of workers who 
settled seasonally or permanently in the 
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surrounding area of the DNP. 
Protected areas safeguard biological 
and cultural diversity, help to improve 
the livelihoods of local peoples, provide 
the homelands for many indigenous 
communities and bring numerous benefits 
to society in general )Sandwith et al. 2001(. 
Nevertheless, as population increases, 
protected areas will be negatively impacted, 
as the increased population requires 
increased natural resources demands. 
Habitat destruction in and around the 
DNP, unnatural fire regimes, land use 
land cover changes and alteration in 
river flows disrupted ecosystem process 
that result in wildlife migrations. This 
threatens biodiversity and sustainable 
land use management. To overcome these 
problems and to ensure present and future 
generations can have sufficient access to 
natural resources to secure their livelihoods; 
the management of water resource and 
ecosystems must become participatory 
across local, national and international 
levels. To ensure sustainability, planning 
and management should take into account 
the ecological, socio-cultural, economic, 
and institutional concerns of stakeholders 
across the park boundaries. Moreover, 
integrated management is essential in 
protecting the park as well as improving 
the livelihood conditions of the inhabitants 
of the Dinder area. 
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On farm water management in
Gash Agricultural Scheme )GAS(

Experiment of changing size of Mesga

Dr.Amira Adel Rahim mekawi
Assistant Professor - HRC

Eng. Ahmed Abdalbagi Alamin
Assistant Researcher - HRC

The IFAD funded project ”Africa to Asia and back again: Testing 
Adaptation in Flood-Based Resource Management Project“ is 
implemented in Sudan by the Hydraulics Research Center )HRC-
Sudan(. In the framework of this project, the applied research work 
titled ”On farm water management in Gash Agricultural Scheme“ 
is being undertaken by the institute in three phases over the period 
2015 - 2017. 
The research work aims to evaluate the performance of the existing 
irrigation system in GAS at the farm level )Mesga level( and then 
to introduce a newly irrigation scheduling instead of the current 
practice.
In Phase I )season 20152016/(, a pilot farm was selected in Kassala 
Block in GAS )Mesga 1(. The farm size is 1600 feddans. Intensive 
data collection and field measurements )flow and soil moisture( 
were carried out in the selected Mesga during the period from 
June 2015 to January 2016, i.e. through the full growing season. 

The major physical and chemical properties 
of the soil in Mesga 1 were also determined, 
which found to be Silty clay soil. The total 
irrigation water diverted to Mesga 1 during 
the flood season was measured as 4.7 Mm3. 
The soil moisture measurements, covered 65 
points in Mesga 1, were taken at three layers 
)060-30 ,30- and 6090- cm(. Measurements 
were taken within certain intervals, before 
flooding, immediately after flooding, until 
end of the season, i.e. until soil moisture 
matches pre-season condition. 
The second Phase of the research work 
constitutes a desk study using WinSRFR 
model to examine different scenarios of 
irrigation scheduling on the Mesga level. 

Based on the main findings of WinSRFR, 
a set of interventions were proposed to be 
tested in the field during 20172018/ season.
The field work in season 20172018/ more 
or less follows the same procedure of that 
of Phase I i.e. quantification of flood water 
entering a selected pilot farm, soil moisture 
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measurements all through the growing season, 
etc. The only difference is the construction 
works of the adopted interventions on farm 
level. 
Adopted interventions on Mesga 
level )Year 2017(
The selected farm )Mesga 14E( is 1000 feddans 

)0.6 km × 7 km(. It is divided into two equal 
parts horizontally. Flood water is supplied to 
the first half )500 feddans( from two sources: 
water access and from downstream the weir. 
The next half gets water from the newly 
constructed Mesga )field( canal )see Table 
and Map(. 

Flow measurements
Flow measurements over 11 days were carried 
out to quantify the irrigation water diverted 
from the secondary canal )Tugrar canal( to the 
entire field. Total flood water, estimated at 3.0 
Mm3, is presented by the following graph.
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In Mesga 14E, Kassala Block, 40 
representative sample locations have been 
chosen in year 2017. Each sampling point 
has been separately sampled into three depths 
that are: 060-30 ,30- and 6090- cm at certain 
intervals from pre-season )early June( up 

to harvesting time )December 2017(. The 
Figure below shows the improvement in soil 
moisture distribution in year 2017 versus the 
status in year 2015 because of the adopted 
interventions.

Soil moisture measurements

Achievements
Concerning duration of irrigation 
application and soil moisture distribution, 
some points are to be highlighted:
1. The total number of irrigation days
decreased from 15 days )current practice 
in GAS for 1000 feddans( to 11 days 
)the experiment case(. This means 27% 
of irrigation duration )4 days( is saved in 
terms of irrigation water. Hence, probable 
expansion in planned irrigated area in 
GAS can take place or growing of second 
cropping can be realized.
2. The applied water depth in year 2017 is
714 mm compared to 700 mm in 2015. The 
applied depth )2017( is achieved in less 

number of days taking into account that 
total farm area is equally and horizontally 
divided and consequently existence of 
more than one access for irrigation water 
leads to better distribution of flood water.
3. The available water )AW(, computed as
the difference between the water depth of 
the first reading of the soil moisture )FC( 
and the water depth at harvesting stage, in 
year 2015 was 13.3 cm while that of year 
2017 was 14.9 cm. 
4. Spatial and temporal distribution )as shown
by the generated soil moisture mapping( 
reflects that moisture distribution in year 
2017 is enhanced and more even than in year 
2015 which showed clear decreasing trend 
towards the farm tail. This is also supported 
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by analytical results that have ensured more uniformity of soil moisture distribution in year 
2017 than in year 2015.
5. Productivity in year 2017 is estimated at 10 sacks per Feddan on average for the two Sorghum
varieties.
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 Contribution of Water Users
 Associations to Poverty Reduction of

Farmers in Gezira scheme, Sudan
مهندس زراعي : معتز علي عابدين محمد

وزارة الزراعة - ولاية الجزيرة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مســاهمة 
روابــط  مســتخدمي الميــاه بمشــروع الجزيــرة  فــي دخل 
ــار  ــي إط ــر ف ــأة الفق ــن وط ــف م ــن، و التخفي المزارعي
تطبيــق نظــام إدارة ميــاه الــري عبــر روابــط مســتخدمي 
الميــاه بمشــروع الجزيــرة، و قــد أُجــري المســح الميداني 
فــي ري قســم البســاتنا  بمشــروع الجزيــرة  بإختيــار 
عينــة عشــوائية  مــن 100 مــزارع لجمــع البيانــات 
ــج  ــتخدام برنام ــم إس ــتبيان، ت ــالل اإلس ــن خ ــة م األولي
الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( و 
Excel للتحليــل  اإلحصائــي للبيانــات التــي تــم جمعهــا 
وأظهــرت النتائــج أن روابــط مســتخدمي الميــاه ليــس لها 
تأثيــر إيجابــي علــى دخــل المزارعيــن، و بالتالــي علــى 
ــط  ــى أن ٪5 فق ــج إل ــت النتائ ــد ُخلص ــر، و ق ــة الفق حال
مــن المزارعيــن يعتمــدون كليــاً علــى الزراعــة كمصــدر 

ــة و  ــروة الحيواني ــى الث ــد ٪24 عل ــا يعتم ــل، بينم للدخ
٪71 مــن المزارعيــن يعتمــدون علــى مصــادر أخــرى 
أن  أيضــاً  لوحــظ  قــد  و  أســرهم.  إحتياجــات  لتلبيــة 
المزارعيــن يقومــون بتأجيــر أراضيهــم بســبب إرتفــاع 
تكلفــة الزراعــة و ضعــف العائــد منهــا، و بمقارنــة 
ــذ  ــرة من ــروع الجزي ــا مش ــدار به ــي كان يُ ــة الت األنظم
إنشــائه و حتــى اآلن، أشــار المزارعــون لزيــادة دخلهــم 
خــالل نظــام الحســاب الفــردي، كمــا   يتفــق أكثــر مــن 
ــة  ــات اإلجتماعي ــى أن الخدم ــن عل ــن المزارعي ٪50 م
)التعليــم، الصحــة، الميــاه الصالحــة للشــرب( تطــورت 
خــالل نظــام الحســاب المشــترك و تخلــص الدراســة إلــى 
تطويــر روابــط مســتخدمي الميــاه و تحســين عملهــا   
ــرائح  ــر وســط ش ــن الفق ــد م ــي الح ــاً ف ــاهمة إيجاب للمس

ــن. المزارعي

ملخص

Although  there  are    various institutional 
changes in Gezira Scheme, however the links 
between these changes and poverty among 
farmers is not yet investigated. This study aims 
to identify the contribution of Water Users 
Associations in poverty reduction of   farmers 
in Gezira Scheme through the field survey 
that was conducted in Bassatana Irrigation 
Division )BID( in the Scheme. A sample of 
100 farmers was randomly selected to collect 
primary data through questionnaire. SPSS 
and Excel software were run to statistically 
analyze the collected data. The results 
showed that WUAs have no positive impact 
on farmers income, and hence the poverty 

status among farmers of BID. Only 5% of the 
farmers depend completely on agriculture for 
their income, while 24% depend on livestock 
and 71% of farmers depend on other sources 
to satisfy their family needs. The contribution 
of WUAs  in provision of seeds at only 33% 
, finance at 15%, increasing area at 51%, and 
provision of water at 43%. The responsibilities 
of WUAs concentrated in the management 
of irrigation water at the minor canal.  It is 
observed that more than 60%  of the farmers 
have rented part of their land because of high 
farming cost and less revenue. Compared 
with the other institutional periods since the 
establishment of the scheme, farmers believe 

Abstract
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that their income was increased during 
Individual Account System )IAS(. More than 
50% of farmers agree that the social services 
)education, health, drinking water( evolved 
during Joint Account System )JAS(. WUAs 
setup should be improved to contribute 
positively on poverty status of farmers.

Introduction: 
Gezira scheme is located between longitude 
32° and 32° 50′ and latitude 14˚ and 1415′° 
Eldaw )2004(. Nanda and Azharul, )1994( 
showed that Gezira Scheme topography is 
the vast flat plain with a gentle slope from 
South to North and from West to East, thus 
providing an ideal situation for gravity flow 
of irrigation water.  In 1911 the scheme was 
initiated as a pilot project with an area of 250 
fed )105 ha( for growing cotton. Around the 
time it was also decided to construct a dam 
at Sennar on the Blue Nile to enable further 
expansion to the scheme. In 1925 the Scheme 
was begun in large scale after the completion 
of the dam. Later it was expanded by adding 
the Managil extension in )1957 to 1969( and 
reached 2.2 million feds )880,000 ha(. The 
irrigation network comprises main, major 
and minor canals with a total length of about 
10000 km. Administratively,   the Scheme was 
divided into eighteen administrative groups 
which are in turn were subdivided into 115 
administration districts )Blocks(. Later after 
the Gezira New Act of 2005, the scheme was 
divided into 21 irrigation divisions. Abdel 
Gader, el al )2013( reported that the Gezira 
scheme has a sum of 132,000 farmers.  The 
main crops grown in the Scheme are cotton, 
wheat, sorghum, groundnuts, fodder and 

vegetables. More recently, some new crops 
were introduced into the Gezira production 
system in compliance with concepts of 
freedom of crops choice such as cowpeas, 
watermelons etc., Abdel Gader, )2012(.
Because of Gezira scheme law of 2005 and 
the transferring of some water management 
responsibilities to the Water Users 
Associations )WUAs(, areas of crops showed 
decreased trend for some crops e.g. cotton 
)Bashier and Adeeb, 2015(. The productivity 
of crops which considered as low and would 
not change among the most periods of the 
scheme may directly influence farmers income 
particularly farmers who are only agriculture 
dependent. With establishment of WUAs in 
Gezira Scheme, the efforts of agriculture, 
canals maintenance and water management 
in general have been fragmented between 
farmers, Gezira Board, Ministry of Water 
Resources, Irrigation & Electricity and State 
Ministry of Agriculture & Irrigation without 
clear coordination. This creates problems 
and directly impacts the farmers’ production. 
Therefore, poverty status of farmers in 
Gezira Scheme under WUAs policy should 
be examined so that corrective actions can be 
made.
Study Area:
Bassatana irrigation division was selected in 
which 100 farmers were randomly selected 
for interview and discussion.  Bassatana 
irrigation division was selected because of 
easy transportation, and accessible in terms 
of data collection. Also there is available 
information as so many studies conducted in 
this division. In addition, this division is first 
place experiencing establishment of WUAs. 
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Methodology and Materials:
Tools and techniques are used to achieve the 
study objectives; these include the study area 
description, sampling design and sampling 
technique, data sources and methods for data 
collection and analysis. The study assesses 
farmers’ poverty status in terms of impact 
of WUAs on farmers’ income and impact 
of WUAs on water management.  The study 
based on primary data that was collected by 
means of questionnaire from a random sample 
designed to provide statistical information. 
Also recorded data was collected from 
various sources. Available literature on Gezira 
Scheme, water management and WUAs were 
reviewed and summarized. 
The study used various methodologies to 
achieve its objectives and will be based on 
primary data that was collected by means of 
questionnaire from a random sample designed 
to provide statistical information on farmers. 
Also recorded data has been collected and 
available literature on Gezira Scheme, water 
management and WUAs were reviewed, and 
summarized. The formula below was used to 
select a random sample of 100 farmers who 
were interviewed  

 n = 1.96 ² × p )1- p( / ∆²
   n    referred to appropriate number of the 
sample of farmers that has been taken
   p   estimated prevalence of Gezira’s farmers 
to Gezira ‘s Citizen that obtained when   the 
total number of farmers of Gezira Scheme   
divided to number of total population of 
Gezira State.  
   ∆   referred to allowable error = 0.05

Also, below male adult equivalent equation, 
)Deaton & Melbourne, 1980( was appropriate:   
            E= )A+ )a × K(( ˄q
E = male adult equivalents
A = number of adult
K = number of children 
a = fractional representation of children in 
adult equivalence child cost ratio
q = the scale parameter )Deaton & Melbourne 
1980( = 0.5- 1.
Cropped area:
Figure )1( shows that area of main crops 
)cotton, sorghum, groundnuts and wheat( 
in Gezira scheme during )2000 to 2013(. 
Sorghum area was the biggest in season 
20102011/. Farmers prefer sorghum, because 
of low cultivation cost, easy plantation and 

Figure )1(: Main crops area of Gezira scheme )2000 to 2013(
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easy cultivation process compared with other 
crops. Also, sorghum is tolerant to drought 
and it can be maintained by rainfall and 
supplemented by irrigation.    Sorghum is 
food crop but highly influenced by change in 
prices. 
Groundnut is an oil crop and cultivated 
through a shared cropping system, it highly 
influenced by prices levels. The smallest area 
grown by groundnut in the scheme during 
)2000 to 2013( was 45000 fd in )2001/ 
2002(, and when the prices increased the 
area increased gradually up to 231632 fed in 
season 2011/ 2012. 
Wheat is one of main crops that have been 
cultivated in Gezira scheme during winter 
time. Wheat is considered as the most 
important food crop that make government 
subsidize to cultivate it and encourage farmers 
to contribute in food security as strategic 
factor for any country.
The scheme is originally designed to produce 
cotton; however, the cotton area was greatly 
impacted by changing policies that discourage 
farmers to grow cotton and hence the area 
was sharply decreased. The Gezira law 
since season 2005/ 2006 gives farmers free 
choice to grow their own alternative crops 
and therefore the farmers refused to grow 
cotton but instead they widened in sorghum, 
groundnuts and vegetables cultivation.
As Figure )2( depicted 15 crops were 
cultivated in the Central block in both summer 
and winter seasons, 229.1 fed has cultivated 
by groundnuts and 212.3 fed of sorghum, 
both crops are characterized by low cost of 
cultivation and easy plantation. Sorghum 
and groundnuts are food crops. Cotton was 
cultivated at 107.5 fed, and 80 fed of wheat, 
because both of them have high cultivation 

cost with unclear marketing policy. Most of 
farmers refused cultivating both crops as they 
have choice to cultivate alternative crops. 
These two crops seem to be highly influenced 
by WUAs policies. Vegetables like onion, 
tomato, sweet potato, and squash have been 
intensively cultivated. Onion has cultivated 
in 167.5 fed which considered the biggest 
area of vegetables. Because of its high prices 
in recent years, bigger areas expected to be 
cultivated in the coming seasons. Because 
of high cultivation cost of tomato, only 20 
feds were cultivated. Sweet potato has cheap 
cultivated cost but it has a long season it is 
cultivated just 12.3 fed. Only 4 fe
ds of carrot were cultivated because of high 
cultivation cost. It seems that costs and prices 
control the area of crops; this indicates that 
farmers are still poor to cultivate larger areas. 
Millet has been cultivated normally in Gezira 
scheme with sorghum.  Farmers in Gezira 
preferred sorghum more than Millet as main 
food for most of people in Gezira. Chickpea 
has been cultivated in Gezira scheme 
during winter season. Some farmers refused 
cultivating wheat; most of wheat area has 
been replaced by chickpea. Area of chickpea 
has increased in recent years, because of high 
net return. Begun pea was cultivated in 128.3 
fed as it is considered as popular crop, and it 
has easy plantation and high benefit. Horse 
bean was cultivated in 10 feds; few farmers 
in Gezira scheme have cultivated horse bean 
during winter season. Sunflower considered 
potential crop in Gezira and covered about 10 
fed in Basant irrigation division. The results 
indicate that vegetables are generally grown 
in small area and few farmers cultivated them. 
Only 2 feds of Sesame were cultivated, while 
huge areas cultivated in rain fed areas.
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Figure )2(: Crops area in Bassatna Irrigation Division per )fed(

Figure )3(: Productivity of wheat, Groundnuts and Sorghum during )2000 to 2013(
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Figure )4(: Productivity of cotton

Table (1): Benefit of crops
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Figure (5): Benefit of crops

Figure )6(: Contribution of agriculture in poverty alleviation

Farmers’ income has been compared for four 
periods in the scheme. These periods are joint 
account system, individual account system, 
economic liberalization, and WUAs )Gezira 
law of 2005(. The Gezira Scheme still use 

individual account but some difference today 
that financing to farmers doesn’t be supported 
as it would be in the past. Socioeconomic 
indicators used are farmers’ income, education 
services, provision of water and health 

Socioeconomic Analysis Results:
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Table )2(: Impact of WUAs

Table )3(: Farmers’ efforts to improve their income from agriculture

Table )4( Situations during different periods of Gezira scheme

services. More than 65% of farmers seem that 
their income has been increased during the 
individual account period, less than 20% seen 
that their income has been increased during 
WUAs, while 12% of farmers agreed that 
income increase during joint account, and 
less than 3% during economic liberalization, 
this indicate that the period of IAS is the best 
in terms of income and this is because during 

JAS the income from cotton was distributed 
fairly between farmers, cotton company and 
Gezira board. The majority of farmers believe 
that JAS is the best in term of education, 
health, and water developments. Because 
at the period of JAS, payment of cotton net 
return used for development of infrastructure 
in Gezira. 
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Conclusions:
The results show that productivity in Gezira 
Scheme isn’t significantly changed for most of 
main crops during WUAs, and hence WUAs 
relatively have no significant impact on 
poverty alleviation. Farmers still concentrated 
on traditional crops and vegetables. Cash 
crops are grown in small areas by fewer 
farmers. Free crop choice system introduced 
with WUAs is negatively followed and area 
has been increased beyond the system design. 
Farmers depends completely on agriculture 
as sources of income constitutes only 5% of 
the total farmers in Gezira, other remaining 
farmers depends on animals and other jobs 
to satisfy their family needs. The net return 
from some cultivated crops is low and under 
low on negative returns poverty alleviation 
cannot be expected to achieve. Also, it has 
been observed that some farmers rent part 
of their lands instead of cultivated it, WUAs 
have no role in provision of finance and 
agriculture inputs. Farmers living in modern 
houses, uses electricity and gas. Greater part 
of farmers owned animals even before WUAs. 
Theoretically, there are WUAs however their 
roles in water management and agricultural 
process are far from the real responsibilities 
of WUAs worldwide. Comparisons between 
different institutional periods in Gezira 
Scheme, the results show that IAS is the best 
in terms of farmers’ income. JAS is better 
as far as socioeconomic development is 
concerned in Gezira. 
Recommendations:
Based on the result and conclusion the 
study suggests necessary improvement in 
water management, agriculture, rules and 
regulations and infrastructure of the Gezira 

scheme to serve the development as follows:
1. Productivity should be targeted in any
development program in Gezira Scheme.
2. The need to improve water management
both technically and financially to ensure high 
productivity and hence positive contribution 
on poverty alleviation.
3. Provide necessary financial support, backed
by the political volition for maintenance of 
irrigation networks.
4. Set the necessary arrangement and policies
to bring the agriculture back to its leading 
role in economic development.
5. Encourage scientific researches based on
increasing the productivity of crops to achieve 
the   efficiency of resources use.
6. Make use of agricultural techniques
especially in the field of agricultural 
mechanization to reduce the cost of labor.
7. Strengthening farmers through education
to play real and effective role in their farms.  
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الملخص
ــة  ــة الطمــي مــن المشــاريع البحثي برنامــج رصــد حرك
ــاً مــن المركــز.  ــوزارة جزئي ــا ال ــي تموله المســتمرة الت
ــي  ــة ال ــي الداخل ــة الطم ــاب كمي ــج لحس ــدف البرنام يه
النيــل وفروعــه ومشــروع الجزيــرة وأيضــاً تحديــد 
الميــاه  الطمــي وخصائصــه. تجمــع عينــات  توزيــع 
الــي  وترحــل  يوميــة  بصــورة  المختلفــة  المحطــات 
الهيدروليكيــة كل أســبوعين  البحــوث  معمــل مركــز 
ليتــم تحليلهــا بطريقــة الثقــل النوعــي وباســتخدام جهــاز 
قيــاس العــكارة. وقــد غطــي المشــروع هــذا الموســم 14 
ــدأ  ــرة. ب ــروع الجزي ــه ومش ــل وفروع ــي الني ــة ف محط
أخــذ العينــات فــي االول مــن يونيــو واســتمر الــي نهايــة 
ســبتمبر. اوضحــت النتائــج ان هنالــك عالقــة جيــدة بيــن 
 R2( 0.96   تركيــز االطمــاء والعــكارة بمعامــل انحــدار
( ومتوســط الجــذر التربيعي للخطأ ppm 545. بالنســبة 
لمحطــات الرصــد الموجــودة علــى النيــل األزرق وهــي 
محطــة ود العيــس، خــزان ســنار مــن الخلــف، حنتــوب 
ــد أعطــت جميعهــا نمــط منحنــي  ومحطــة الخرطــوم فق
تركيــز االطمــاء واحــد وقــد تــم تســجيل اعلــي تركيز في 

خلــف خــزان ســنار، 12,380 جــزء فــي المليــون، فــي 
بدايــة الفتــرة الثانيــة مــن شــهر يوليــو. كذلــك أوضحــت 
نتائــج محطــات النيــل الرئيســي، التمنيــات/ شــنبات 
ومحطــة دنقــال نفــس نمــط النيــل األزرق وســجلت أعلــي 
تركيــز فــي الثمانيــات بلــغ 6,716 جــزء فــي المليــون، 
ــف  ــرة، خل ــر عطب ــي نه ــا محطت ــو. أم ــة يولي ــي نهاي ف
خــزان خشــم القربــة ومحطــة ترعــة حلفــا الجديــدة، فقــد 
ــز إطمــاء منخفــض أعــاله كان 139جــزء  ســجلتا تركي
فــي المليــون ويعــزى ذلــك لتأثيــر خزانــي خشــم القربــة 
ــذا  ــد ه ــح الرص ــا أوض ــرة. كم ــي عطب ــتيت وأعال وس
العــام أن كميــة االطمــاء التــي دخلــت مشــروع الجزيــرة 
بلغــت 8.3 مليــون طــن. وفــي هــذا الموســم تــم اختيــار 
موقــع فــي ميجــر الجاموســية و ثالثــة مواقــع فــي ماينــر 
حمــزة لمراقبــة توزيــع االطمــاء الداخــل المشــروع. 
وقــد كان تركيــز االطمــاء فــي هــذه المواقــع أعلــي مــن 
ــن  ــي هاتي ــر ف الترعــة الرئيســية نتيجــة ألعمــال التطهي

ــن. الترعتي

Introduction:
The Blue Nile River and Atbara River that 
originate from the Ethiopian Plateau are the 
major source of sediment load in the Nile 
River. These two rivers bring considerable 
amounts of sediment during their flood times. 
There was obvious increase in the incoming 
sediment in the 70’s of last century. These 
increases in income sediment were noticed 
because of the increasing sedimentation 

problems reservoirs and irrigation canals. 
Hydropower turbines in Roseires experienced 
complete blackout due to blockage of their 
intakes by sedimentation. Other problems 
are the increased frequency of canal banks 
incidences and blockage of hydraulic 
structures due to sediment deposition. The 
Ministry of Irrigation realized that knowing 
the sediment load and its characteristics 
in different river reaches and that entering 
irrigation schemes is very crucial for sediment 
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management. Then the Ministry of Irrigation 
and Water Resources launched a sediment 
monitoring program in Gezira Scheme and 
the Blue Nile system in 1988. The program 
was implemented by the Hydraulics Research 
Station HRS in collaboration with the 
Hydraulic Research Wallingford HRL. This 
collaboration continued for two years, and 
then HRS continued the program by itself. 
Objectives:
The objectives of the sediment monitoring 
program are:
• Quantify the sediment entering some
irrigation schemes, particularly Gezira 
scheme, and determine its distribution.
• Establish a correlation between the rate of
inflow and sediment concentration within the 
river Nile system and the irrigation schemes.
• Define the optimum filling dates for the Blue
Nile reservoirs.
Methodology:
The sediment monitoring program started 
with 52 stations stations distributed at the 
head, middle and lower parts of the irrigation 
system in the Gezira. Based on the long-
term experience in sediment monitoring, the 
monitoring stations are now limited to 14 
stations along the Nile and its tributaries and 
in the Gezira Scheme. 
Water samples from the different station 
are collected on daily basis using samplers. 
The samples are kept in plastic bottles with 
labels and transported to HRC laboratory in 
Wad Modani for analysis. About 1,378 water 
samples were collected this season from 
the different stations and analyzed in HRC 
laboratory. 
The tests conducted in the laboratory include 
the determination of sediment concentrations, 
sediment grain size analysis and other 

properties. The methods used in determination 
of sediment concentrations include the classic 
gravimetric method and the turbidity-meter 
measurements. 
Sediment concentration is generally expressed 
in grams per liter for water-sediment mixture 
or in part per million )ppm( by weight. 
Concentrations in parts per million by weight 
are obtained by dividing the weight of the dry 
sediment by the weight of the water-sediment 
mixture and multiplied by 106 to express the 
result in parts per million )ppm(. Since the 
classic method is time consuming and labor 
intensive method, only 10% of the samples 
are analyzed using this method. All collected 
samples are analyzed using the turbidity-meter 
measurements. A correlation is established 
between the turbidity-meter readings and 
the gravimetric method. This correlation is 
then used for converting all turbidity-meter 
readings into sediment concentrations. 

 Locations of sediment monitoring stations
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Results and discussion:
The results showed strong correlation, 
R2=0.96, between the turbidity-
meter readings and the sediment 
concentration in ppm )see graph1(.  
The sediment concentrations as well 
as the sediment loads in the Blue 
Nile this season are lower than those 
for last season as shown in figures. 
This can be attributed to the fact 
that the Blue Nile flows are lower 
than last year. The daily sediment 
concentrations in all the stations along 
the Blue Nile )see graph 2( have 
the same pattern with peak of the 
sediment concentration in the second 
half of July, the highest sediment 
concentration recorded in downstream 
Senna station as 12,380ppm. The 
sediment concentrations in Hantoub 
station have the same pattern, but 
lower values than those downstream 
Sennar Dam. This may be attributed 
to the sampling location. The total 
sediment in the Blue Nile at Wad Elais 
and downstream Sennar dam )see 
graph 3( are 101 and 126 million ton 
compared to 171 and 170-million-
ton last year, respectively. Sediment 
concentrations in the two Gezira Main 
Canals at Sennar and downstream K57 
have the same magnitude as the Blue 
Nile downstream Sennar.  The newly 
established stations in the lower canal 
system in Gamousia major and Hamza 
minor have shown higher sediment 
concentrations than upstream stations 
due to the rehabilitation that is taking 
place in the major. The total sediment 
entered Gezira Scheme main canals at 

graph )1(

graph )2(

graph )3(
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Sennar this year was 8.3 M ton 
compared to 8.6 M ton last year )see 
graph 4(. 
The daily sediment concentrations 
in Shambat/Tamanyat station in the 
Main Nile stations have the same 
pattern as those in the Blue Nile. 
However, the damping effect of 
Merowe dam is reflected in the low 
sediment concentrations in Dongola 
station )see graph 5(.
Daily sediment concentrations 
downstream Khashm Elgarian Dam 
)KED( and at New Halfa Canal )NHC( 
have the same pattern and order of 
magnitude )see graph 6(. The sediment 
concentrations in these two stations are 
very low; these results are still under 
investigation. 
Recommendation
• It is recommended to relocate the
sampling location at Hantoub bridges 
as the sediment concentrations at this 
station are low compared to other 
stations in the Blue Nile.
• It is also recommended to validate
the sediment data of Dongola station with 
Elhesai downstream Merowe dam.
• It is recommended to stop monitoring
at Gezira main canal downstream 
K57 as it has the same sediment 
concentrations as Gezira main canal at 
Sennar.
• It is recommended to continue
sediment sampling in Gamousia 
major for another season to obtain real 
sediment data.

graph )4(

graph )5(

graph )6(
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ــام 1925م  ــل األزرق ع ــى الني ــنار عل ــزان س ــأ خ أنش
متــر  مليــون   930 قدرهــا  أوليــة  تخزينيــة  بســعة 
ــر  ــو توفي ــزان ه ــاء الخ ــي لبن ــدف األساس ــب. اله مكع
ــاه الــري لزراعــة القطــن بمشــروع الجزيــرة خــالل  مي
فتــرة الجفــاف. صمــم بالخــزان 80 بوابــة تحتيــة و112 
بوابــة علويــة كافيــة لتصريــف ميــاه الفيضــان. فــي 
العــام 1962م تــم تركيــب 2 توربينــه فــي الخــزان ســعة 
ــل  ــنوي للني ــراد الس ــغ اإلي ــاوات. يبل ــدة 7.5 ميغ الواح
األزرق الــذي ينبــع مــن الهضبــة اإلثيوبيــة حوالــي 
ــرة  ــي فت ــي ف ــا تأت ــب، 80 % منه ــر مكع ــار مت 50 ملي
ــات  ــر كمي ــب النه ــا يجل ــر( كم ــو- اكتوب الفيضــان )يولي
ــون طــن  ــي 146 ملي ــدر بحوال ــاء تق ــن االطم ــدرة م مق
ــي  ــدأ تشــغيل الخــزان ف ــرة الفيضــان. ب ــي فت ــنوياً، ف س
ــالل  ــة خ ــزان مفتوح ــواب الخ ــع اب ــرك جمي 1925م بت
فتــرة الفيضــان لتمريــر جميــع الرســوبيات دون ترســب 
فــي الخــزان، وتخزيــن المــاء الخالــي مــن االطمــاء 
فــي نهايــة الفيضــان. ولكــن تــم تعديــل برنامــج التشــغيل 
ــاء  ــب اإليف ــي تتطل ــات والت ــور بين ــب الت هــذا بعــد تركي
أســس  هدفــت  الكهربائــي.  للتوليــد  معيــن  بمنســوب 
ــدة لتقليــل ترســب االطمــاء فــي الخــزان  التشــغيل الجدي
ــى الحفــاظ علــى منســوب البحيــرة فــي  ــك تنــص عل لذل
ــى  ــرة الفيضــان. عل ــى )417.5 م( خــالل فت الحــد األدن

الرغــم مــن هــذه األســس فقــد الخــزان 60 % مــن ســعته 
التخزينيــة بســبب االطمــاء. هــذه الدراســة تهــدف لتقييــم 
ــك باســتخدام  ــي لخــزان ســنار وذل نظــام التشــغيل الحال
الطــرق والمعــادالت المســتنبطة حديثــاً. أثبتــت الدراســة 
أن طريقــة التشــغيل الحاليــة تســلك حوالــي 95 % مــن 
ــت  ــك وصل ــب. كذل ــرة دون ترس ــل للبحي ــي الداخ الطم
الدراســة الــي أن طريقــة تشــغيل الخــزان الحاليــة تتفــق 

ــا: ــاً منه ــن الطــرق المســتنبطة حديث ــع عــدد م م
الطريقــة  الختيــار      Bassoon )1997( طريقــة   
االوليــة لتشــغيل الخــزان للتحكــم فــي االطمــاء ومعادلــة

Paul and Dhillon )1988( 
مــن  االطمــاء  لغســيل   Wu )1989( ومعادلتــي   
فاقــد  قيمــة  أن  الدراســة  أوضحــت  كمــا  الخزانــات. 
التوليــد الكهربائــي بســب خفــض منســوب ميــاه البحيــرة 
ــنوياً، 50  ــون دوالر س ــغ ملي ــي تبل ــغيل الحال ــي التش ف
% منهــا فــي شــهر أغســطس. التشــغيل الحالــي لخــزان 
ســنار غيــر مســتدام ألن جــزء االطمــاء يترســب ســنوياً 
خيــارات  بدراســة  الدراســة  أوصــت  لذلــك   )%  5(
ــرة  ــن البحي ــاء م ــة االطم اســتخدام طــرق أخــرى إلزال
لدمجهــا مــع التشــغيل الحالــي مــن أجــل اســتدامة تشــغيل 

ــزان. الخ

Sennar dam is the first large dam built across 
the Blue Nile in Sudan some 300 km south of 
Khartoum. The main purpose of Sennar dam 
is to store and divert water for irrigating cotton 
in Gezira Scheme and secure drinking water 
supply during the dry season. The construction 
of the dam was started in 1914, stopped during 
the World War I and completed in 1925.  The 

initial storage capacity of Sennar reservoir 
was 930x106m3. The dam was designed 
with 80 deep sluices and 112 spillways gates 
spreading across the river, capable of passing 
the maximum flood. In 1962, two turbines, 
7.5 MW each, were installed in the dam for 
hydropower generation. 
The Blue Nile originates from the Ethiopian 

1. Introduction
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highlands with an annual average flow of 50 
Billion m3and about 80% of its flow occurs 
during the flood season )July–October(. 
During the flood season, the Blue Nile 
brings considerable amount of sediment that 
originates mainly from heavy erosion in the 
upper catchment area in Ethiopia. This high 
sediment load has major influences on the 
design and operation of the reservoir. 
2. The Problem:
The original operation rule for the dam was 
to leave the river flows naturally without 
any impoundment in the reservoir during the 
flood period. The reservoir is then filled in 
November after the sediment is passed. This 
operation of the dam was changed after the 
installation of the power turbines in 1962. 
The dam was then operated in accordance 
with new operation rules that aim at reducing 
sediment deposition. During the flood season 
the water level in the reservoir is kept at the 
minimum operation level. The reservoir is 
filled after mid-September when the sediment 
concentrations have dropped significantly. 
Despite of these rules, Sennar dam lost 60% of 
its original storage capacity during the past 85 
years. This reduction in the reservoir storage 
capacity due to sedimentation has reduced 
the benefits from it such as irrigation, power 
generation and flood attenuation capabilities.
3. Objectives:
The objective of this paper is to investigate 
the present reservoir’s sediment management 
strategy using contemporary knowledge 
in reservoir sediment management and 
evaluate the economic impacts of reservoir 
sedimentation in present reservoir operation.
4. Material and methods:
Various information and datasets from 
different sources were collected, collated and 

analyzed. These include river flow time-series, 
sediment concentrations and loads time-series, 
reservoir surveys, operation rules, power 
generation and economic data. Sediment rating 
curves downstream Sennar reservoir were 
developed using sediment monitoring data at 
the station and compared with a number of 
contemporary empirical relations. Economic 
impacts of the present reservoir operation 
were assessed using economic values of 
water in agriculture and power generation. 
The sediment concentrations in the Blue Nile 
vary throughout the flood season, starting 
with low sediment concentrations in mid-
June and increase gradually until it reaches 
its maximum concentration in the second 
period of July and then decreases again to 
the lowest he beginning of November. The 
transported sediment in the Blue Nile consists 
of significant quantities of very fine material 
composed of silt and clay which is transported 
in suspension and accounts for approximately 
85 - 90% of the total sediment load in the 
Blue Nile. Part of the sediment load entering 
the reservoir is trapped and the remaining is 
released downstream. Outflow of sediment 
discharge from reservoirs becomes smaller 
than the inflow during the rising water level of 
a flood, because of a decrease in flow velocity 
and the backwater effect. To increase the 
outflow of sediment from reservoirs, the flow 
velocity is increased by lowering reservoir 
water level and decreasing flow area. This 
operation is known as sediment sluicing. 
Sediment flushing differs from sluicing in 
that; in flushing, previously accumulated 
sediments in the reservoirs are remobilized 
and transported downstream. 
The operation rules of Sennar reservoir require 
the water level to be kept minimal at 417.5 
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m during the flood season. This will 
minimize the flow area and increases 
the flow velocity to sluice the heavy 
sediment load. The reservoir is then 
filled after the sediment concentration 
has dropped significantly in mid-
September, as shown in Fig )1(. To 
check whether sediment sluicing 
is the best operation option for 
Sennar or not, the Basson )1997( 
diagram, Fig )2(, was employed. 
The two indices in the diagram 
are the water index Kw, which 
is the ratio of reservoir capacity 
to mean annual runoff, and the 
sediment index Kt, defined as 
the ratio of reservoir capacity to 
mean annual sediment yield. For 
Sennar reservoir, Kw=0.0186 and 
Kt=6.4, which falls in the area of 
sediment sluicing.
The annual volumes of sediment 
passing downstream Sennar 
dam were plotted against the 
respective volume of water 
released during season, for the period 2002 
– 2014. Paul and Dhillon )1988( equation for
free-surface flushing was plotted on the same 
plot as shown in Fig )3(.
Paul and Dhillon )1988( equation is: 
Vs=0.1048V0.687………... )1(
Where, Vs is volume sediment, V is the 
volume of water used in the flushing.
Two sediment rating curves viz.  rising and 
falling curves, where developed for the 
sediment monitoring station downstream 
Sennar dam, )2002 – 2014(, as shown in 
equations )2( and equation )3(.
Rising Flood Limb )Mid-June – August 
20th(

Qs = 0.406Q1.442        [R2 = 0.69] …... )2(
Falling Flood Limb )August 21st   – Mid 
November(
Qs =0.004Q2.022       [R2 = 0.78] …... )3(
Where:
Q=released water discharge in 106 m3/day, 
Qs= sediment discharge in 103 Tons/day.
Sediment concentrations for the different 
dam releases were calculated using the 
above sediment rating curves. The sediment 
concentrations predicted by Wu )1989( 
empirical equations for pressurized flushing, 
equation )4(, and free surface flushing, equation 
)5(, and Tsinghua University equation for 
calculating sediment-transporting capacity 
of the deep sluice at flushing, equation )6( 

Figure )1(: Present operation of Sennar reservoir

Figure )2(: Basson’s diagram
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were compared with actual sediment 
concentrations released downstream 
Sennar dam as shown in Fig )4(.
Wu )1989( empirical equation for free 
surface flushing:
CW=847.1[V3/gdw]-0.49………… )4(
Wu )1989( empirical equation for 
pressurized conditions:
CW=64.9[V3/gdw]-0.45………… )5(
Where, V = the flow velocity in m/s;
d= the flow depth in m;
w= the falling velocity of the sediment 
particles; g= the gravitational acceleration 
in m/s2.
The Tsinghua equation for calculating 
sediment-transporting capacity of the deep 
sluice at flushing is given by )Atkinson, 
1996(:

Where:
Ψ is the multiplier in the Tsinghua 
University method for sediment load 
prediction during flushing, S=longitudinal 
slope during flushing; W= is the 
representative width of flow for flushing 
conditions. 
Four methods were used for calculating 
the sediment trap efficiency of Sennar 
reservoir. These are the Brune )1953( 
curves, the empirical equation of Dendy 
)1974(, the sediment balance, and reservoir 
resurveys. 
Dendy )1974( empirical equation is: 

Where, V = initial reservoir volume; and 
I= annual river flow
The sediment balance is done by subtracting 

the sediment passing downstream from 
that entering the reservoir. Daily sediment 
loads entering the reservoir at Wad Elais 
are predicted using the daily river flows and 
the sediment rating curves at Wad Elais, 
equations )8( and )9(. While the released 
sediment loads downstream the dam are 
computed from the daily released water 
and sediment rating curves downstream 
Sennar dam viz. equations )2( and )3(. The 
sediment balance is done on annual basis.
The sediment rating curves for Wad Elais 
station )1999 - 2014(: 
Rising Flood Limb )Mid-June – August 
20th(
QS = 0.0707Q1.7309           [R2 = 0.69]          

…..…..…..)8(
Falling Flood Limb )August 21st   – Mid 
November(
QS =9x10- 4Q2.3361 [R2 = 0.75]   

…..…..…..)9(
The trap efficiency as calculated from the 
reservoir survey results for the years 1981, 
1986, 2008 and 2009 is given by:

Where;

Figure )4(: Sediment discharge versus water released
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TE = trap efficiency after T years of 
operation;
Vo = original reservoir volume;
V = volume remaining after T year of 
operation;
Qs= annual sediment inflow;
T = number of operation years since first 
impoundment,
γ = average specific weight of deposited 
sediment over T years )t/m3(. γ is 
calculated using Miller’s equation 
)Miller, 1953( as:

The Flow-Duration, Sediment-
Rating Curve method developed by 
Miller )1951( was used for estimating 
the average sediment yield ‘Qs’ by 
combining the short-term sediment-
rating curves for years )1970, 73, 75, 
93, and 1994( with long-term flow-
duration curve for the years 1966 
- 2009 for Eddeim station. The estimated 
long-term average sediment yield for the 
Blue Nile at Eddeim is 146 million tons. 
The lowering of the reservoir water level 
during the flood season June, July and 
August results in reducing the power 
generation. The daily average power 
generated in Sennar dam for the years 
2007 - 2013 is shown in Table )1(. The 
daily average power generated during the 
flood season June, July and August are 
175.5, 38.4 and 88.9 MWH, respectively, 
while the daily average power generated 
for the remaining months of the year is 
228.4 MWH. Therefore, the total power 
generation foregone during the three-
month period of flood due to lowering the 
water level in the reservoir is 11.71 GWH.

5. Results & Discussions:
The plotting of Sennar indices in Bassoon’s 
)1997( diagram shows that, Sennar reservoir 
falls in the zone of sediment sluicing, Fig )2(. 
Therefore, selection of sediment sluicing as 
an initial sediment control was successful.  
The plotted annual volumes of sediment 
sluiced downstream Sennar versus the 
corresponding flood water used in sluicing 
showed good agreement with Paul and 

Dhillon )1988( equation for free-surface 
flushing, Fig )3(.
The sediment concentrations downstream 
Sennar reservoir are as high as that calculated 
from Wu )1989( equation for free surface 
flushing, while Wu )1989( equation for 
pressurized flushing resulted in lower sediment 
loads, Fig )4(. It is also clear from Fig )4( that 
Tsinghua equation with a reduction factor of 
3 gives much higher sediment concentrations 
than those released in the present operation of 
the reservoir. This indicates that it is possible 
to increase the released sediment from Sennar 
reservoir by flushing.
The present sediment trap efficiency of Sennar 
reservoir as calculated from reservoir surveys 
is found to be 5.5%, while that calculated 

Table )1(: Average power generated in Sennar dam )2007- 
2013(
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from other methods is about 18.5%. The 
cost of the present operation is the foregone 
benefits from dam’s services due to lowering 
the reservoir’s water levels and damage due 
to release of high sediment concentrations. 
Annual lost revenue due to power forgone 
during June, July and August is about 1.0 
million dollars, at $0.084/kwh, 50% of it 
being during August. If the foregone power 
is substituted by gas-turbine generation 
then the total cost will be 65 million dollars 
annually. Lowering of the reservoir level 
during the rainy season has minor or no effect 
on irrigated crops if rain is good. 
The present operation of Sennar reservoir is 
not sustainable as standalone option since 
part of the incoming sediment is trapped 
every year. Therefore; it is recommended to 
combine the present sediment sluicing with 
feasible sediment removal options. 
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السيرة الذاتية

ــد  ــد محم ــد حام اإلســم: محم
ــد أحم

تاريخ الميالد: 1957/1/1م 
ــوس الشــرف هندســة  ــي: بكالوري ــل األكاديم المؤه

ــي عــام 1981م ــة الخرطــوم ف ــة ، جامع ميكانيكي
الخبرة العملية ومجاالت العمل: 

اإلدارة  عــام  مديــر  تاريخــه،  • 2011م- حتــى 
الــري بــوزارة  للميكانيــكا والكهربــاء  العامــة 

واالليــات  الــورش  مديــر  2010م   – • 2007م 
بالــوزارة

• 2003م - 2007 م مديــر الــورش واآلليــات 
بالــوزارة

• 2000م - 2003م مديــر إدارة الــورش واآلليات 
بشــركة بحــر أبيض )كوســتي(

• 1999م - 2000م. منتــدب للعمــل فــي هيئــة 
التصنيــع الحربــي بمدينــة جيــاد الصناعيــة

• 2000م. مديــر عــام الــورش واألليــات - وزارة 
الــري

المهندســين  كبيــر  1998م.   - 1995م   •
مدنــي الميكانيكييــن 

حلفــا  ورش  مشــروع  1995م.   - 1991م   •
الجديــدة

المهندســين  كبيــر  1991-م.  1988م   •
المناقــل( )مشــروع  الميكانيكييــن 

• 1991م مدير ورش 24 القرشي 
• 1986م 1987-م. مهنــدس ميكانيكــي بــإدارة 

المشــروعات – وزارة الــري
المقيــم لخــزان  المهنــدس  • 1984م 1986-م. 

الروصيــرص 
• 1983م 1984-م. المهنــدس المقيــم للشــفاطات 

العائمــة ســنار 
ــات  ــي لطلب ــدس ميكانيك • 1982م 1983-م. مهن

الجنيــد 
بيطــار  بشــركة  ميكانيكــي  مهنــدس  1981م   •

الهندسية

كورسات التدريب الداخلي:
بيطــار  )شــركة  ورافعــات  كرينــات  تركيــب   

الهندســية(.
 صيانة العربات )باليابان(.

ــة االطمــاء   كــورس فــي مجــاالت الحفــر وإزال
ــة(. )شــركة ديمــاس الهولندي

 كــورس تصنيــع ووضــع األبــواب )بجمهوريــة 
مصــر(. 

للطلبــات  مختلفــة  اختبــارات  علــى  تــدرب   
)بالصيــن(. واآلالت 

العائــم  الشــفاط  لعمــل  اختبــارات  كــورس   
)هولنــدا(.

األعمال االستشارية: مع اآلتي:
1/ قرض األوبك )مشروع الجزيرة(.

2/ قــرض االيقــاد لســبل المعيشــة المســتدامة 
القــاش(. )مشــروع 

3/ أعمال استشارية مع وحدة ترويض القاش.
ــا  ــروع حلف ــة مش ــع هيئ ــارية م ــال استش 4/ أعم

الزراعــي.
والســمنارات  الــورش  مــن  عــدد  حضــور   /5

لمنتديــات  وا
6/ ترأس مجموعة من اللجان الفنية. 
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